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ÏË²ÄÍÎÞ âèäàëàñÿ ñåñ³ÿ Êè¿â-
ðàäè çà äâà òèæí³ äî ïî÷àòêó ì³ñ-
öåâèõ âèáîð³â. Îäíàê âîíà íå îá³é-
øëàñÿ áåç îáóðåíü òà ì³òèíã³â ãðî-
ìàäñüêîñò³. Ëþäè ïðîòåñòóâàëè
ïðîòè çàáóäîâ, à òàêîæ ïðîñèëè
äîïîìîãòè ¿ì âèð³øèòè ïèòàííÿ
àíòèñàí³òàðíîãî ñòàíó áóäèíê³â
ïî âóëèö³ Ì³ëþòåíêà, 23-à. «Òàì
òðè ãóðòîæèòêè óðàæåí³ ãðèáêîì
òà ïë³ñíÿâîþ. Öå ïîòð³áíî áóëî
äàâíî ë³êâ³äóâàòè. Ìè 5 ðîê³â äî-
áèâàëèñÿ, ùîá ôàõ³âö³ çðîáèëè
â³äïîâ³äí³ àíàë³çè ñïîðóä. ² ó íàñ
º äîêóìåíòè, äå âêàçàíî, ùî âñ³õ
ìåøêàíö³â íåîáõ³äíî íåãàéíî ïå-
ðåñåëèòè, àäæå òàì âèÿâëåíî 25
âèä³â ãðèáê³â»,— ñêàðæèòüñÿ ìåø-
êàíêà áóäèíêó Òåòÿíà Øì³äò. Ïå-
ðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ ìåð ì³ñ-
òà Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïîâ³â, ùî
çíàº ïðî öþ ïðîáëåìó ³ ïîîá³öÿâ
çóñòð³òèñÿ ç ìåøêàíöÿìè ï³ñëÿ
çàñ³äàííÿ. À òèì ÷àñîì ñåñ³ÿ Êè-
¿âðàäè ðîçïî÷àëàñÿ òðàäèö³éíî ç
ðîçãëÿäó íåâ³äêëàäíèõ ïèòàíü.
Íàéïåðøå äåïóòàòè âèð³øèëè íà-
êëàñòè òèì÷àñîâèé ìîðàòîð³é íà
âèïëàòó áîðã³â çà ºâðîîáë³ãàö³-

ÿìè 2005-ãî òà 2011-ãî ðîê³â. Çà
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâà-
ëè 90 äåïóòàò³â. «Ùå 10 ðîê³â òî-
ìó áóëè âçÿò³ çîâí³øí³ êðåäèòí³
çîáîâ’ÿçàííÿ. ² òåðì³í ñïëàòè ïî
íèõ ñïëèâàº 6 ëèñòîïàäà. Ðîçóì³-
þ÷è äóæå ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñè-
òóàö³þ ³ âèõîäÿ÷è âèêëþ÷íî ç ³í-
òåðåñ³â Êèºâà ³ êèÿí, ìè óõâàëè-
ëè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. Äëÿ íàñ
ñüîãîäí³ º ïð³îðèòåòîì ï³äãîòîâ-
êà äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, äî
çèìè, æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ì³ñòà.
Çàðàç òðèâàþòü ïåðåãîâîðè ç çîâ-
í³øí³ìè êðåäèòîðàìè. Íà íèõ ìè
â³äñòîþºìî ³íòåðåñè Êèºâà ³ êè-
ÿí, òîìó ðîáèìî âñå, ùîá óìîâè
áóëè ñïðàâåäëèâèìè ³ ïðèéíÿò-
íèìè äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. Ïî
çàê³í÷åíí³ ïåðåãîâîð³â îãîëîñèìî
ïðî ðåçóëüòàòè äîìîâëåíîñòåé,
ÿê³ áóäóòü äîñÿãíóò³»,— ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ï³ñëÿ öüîãî
áóëî ðîçãëÿíóòî ð³øåííÿ ïðî åëåê-
òðîíí³ ïåòèö³¿ òà çâåðíåííÿ ãðî-
ìàäÿí. Â³äòåïåð ¿õ ìîæíà ïîäàòè
ïðîñòî: íå âèõîäÿ÷è ç äîìó â ðå-
æèì³ îí-ëàéí. Îäíàê ïîòð³áíî,
ùîá ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ íà âåá-ñàé-

ò³ ïåòèö³ÿ íàáðàëà 10 òèñÿ÷ åëåê-
òðîííèõ ï³äïèñ³â ïðîòÿãîì òðüîõ
ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿, ³
ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî âîíà áóäå ðîç-
ãëÿíóòà îðãàíàìè ÷è ïîñàäîâèìè
îñîáàìè, ÿêèì àäðåñîâàíà, ïðî-
ô³ëüíèìè ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè
Êè¿âðàäè òà âèíåñåíà íà ïëåíàð-
íå çàñ³äàííÿ.

Ïðî öåíòðè àäì³íïîñëóã
òà ³ííîâàö³é

Îäíîãîëîñíî äåïóòàòè ïðèé-
íÿëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ó Äàð-
íèö³ íîâîãî êîìóíàëüíîãî äèò-
ñàäêà. ÄÍÇ ðîçì³ùóâàòèìåòüñÿ â
íîâîáóäîâ³, ùî ðîçòàøîâàíà çà
àäðåñîþ: âóë. Äðàãîìàíîâà, 6. Äî-
øê³ëüíà óñòàíîâà ðîçðàõîâàíà íà
260 ì³ñöü. À äëÿ òàëàíîâèòèõ IT-
ñïåö³àë³ñò³â òà ³äåéíèõ ëþäåé â
ñòîëèö³ íàðåøò³ ç’ÿâèòüñÿ öåíòð
³ííîâàö³é. Äëÿ íüîãî âèä³ëèëè áó-
ä³âëþ çà àäðåñîþ: Õðåùàòèê, 10.
«Ñòâîðåííÿ öåíòðó â³äáóäåòüñÿ çà
ó÷àñò³ ì³æíàðîäíèõ áëàãîä³éíèõ
ôîíä³â, ÿê³ çîáîâ’ÿçàëèñü ðåñòàâ-
ðóâàòè áóä³âëþ, çàêóïèòè âñå íå-
îáõ³äíå îáëàäíàííÿ òà çä³éñíþ-
âàòè ôàõîâå óïðàâë³ííÿ öåíòðîì»,—
ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî. ª ïðèºì-
íà íîâèíà é äëÿ òèõ, õòî òèæíÿìè
âèñòîþâàâ ÷åðãè â àäì³íöåíòðàõ.
Òàì áóäóòü ñòâîðåí³ ï³äðîçä³ëè
àäì³í³ñòðàòîð³â ìîá³ëüíîãî ðåàãó-
âàííÿ ç 50-òè îñ³á. Âîíè íàäàâà-
òèìóòü äîïîìîãó äîçâ³ëüíèì öåí-
òðàì ó ïðèéîì³ çàÿâîê.Òàêîæ çá³ëü-

øèëè ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â ó êîæ-
íîìó àäì³íöåíòð³.Êè¿âðàäà ï³äòðè-
ìàëà öå ð³øåííÿ, ³ äåïóòàòè ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî ÷åðãè òàêè ñïðàâä³
çíèêíóòü.

Âóëèö³, ñêâåðè, ³í³ö³àòèâè

Ó÷îðà Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåí-
íÿ ïðî ñòâîðåííÿ â ì³ñò³ ùå òðüîõ
ñêâåð³â. Âîíè áóäóòü îáëàøòîâàí³
íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 11-â, ùî ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, íà âóë. Òðî-
ï³í³íà, 3 òà íà âóë. Øàìðèëà ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. ²í³ö³àòèâí³
êèÿíè, ÿê³ ìàþòü áàæàííÿ ñòâîðè-
òè ÿêóñü çîíó â³äïî÷èíêó àáî æ âò³-
ëèòè ÿêóñü ãàðíó ³äåþ, òåïåð áó-
äóòü çãàäàí³ íà ñàéò³ ÊÌÄÀ.

Îêð³ì öüîãî, äåïóòàòè ï³äòðè-
ìàëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ íà
ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè (www. kievcity. gov.
ua) ðîçä³ë «Ãðîìàäñüêà ó÷àñòü» òà
ï³äðîçä³ë ó íüîìó «Ì³ñöåâ³ ³í³ö³-
àòèâè». Â Ïîðÿäêó çàçíà÷åíî, ùî
äëÿ âíåñåííÿ ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè
íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè ïîäàºòüñÿ
ïðîïîçèö³ÿ íà ³ì’ÿ çàñòóïíèêà
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè, äå çàçíà÷àºòüñÿ ïèòàííÿ,
ÿêå íåîáõ³äíî âèð³øèòè, ïð³çâèùà,
³ìåíà ³ ïî áàòüêîâ³, àäðåñè òà êîí-
òàêòè ÷ëåí³â ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè òà
ï³äïèñí³ ëèñòè. Îêð³ì öüîãî, äå-
ïóòàòè ïîâåðíóëè ³ñòîðè÷í³ íàç-
âè âóëèö³ Ëþá÷åíêà íà Çàãîðîä-
íþ, òà ïðîâóëêó Ñ³÷íåâîìó íà Ìè-
ê³ëüñüêèé. Íà ÷åðç³ ùå 18 âóëèöü
³ ïðîâóëê³â �

Áîðãè «ïîïåðåäíèê³â» çà÷åêàþòü
� Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè íàêëàëè òèì÷àñîâèé ìîðàòîð³é íà âèïëàòó áîðã³â 

çà ºâðîîáë³ãàö³ÿìè 2005 òà 2011 ðîê³â

Çàãàëîì 90 ïèòàíü áóëî âíåñåíî â ïîðÿäîê äåí-
íèé â÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Ñåðåä íèõ — ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ ñêâåð³â, ïîâåðíåííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàçâ
òà ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, 60 çåìåëüíèõ ïèòàíü ³
10 òàêèõ, ÿê³ áóëè âíåñåí³ äî íåâ³äêëàäíèõ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè âèð³øèëè íàêëàñòè òèì÷àñîâèé ìîðàòîð³é íà âèïëàòó áîðãó çà ºâðîîáë³ãàö³ÿìè 2005 òà 2011 ðîê³â. Çà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ
ïðîãîëîñóâàëè 90 íàðîäíèõ îáðàíö³â.

Êèÿíè ìîæóòü
íàäñèëàòè çâåðíåííÿ
äî ì³ñüêî¿ âëàäè 
ïî åëåêòðîíí³é ïîøò³

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî ÇàêîíóÓêðà¿íè «Ïðî

çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» ùîäî åëåê-

òðîííîãî çâåðíåííÿ òà åëåêòðîííî¿

ïåòèö³¿», åëåêòðîííå çâåðíåííÿ äî

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ìîæíà íàä³ñëàòè íà 

å-àäðåñó: zvernen@kma.gov.ua.

Ó çâåðíåíí³ ìàº áóòè çàçíà÷åíî

ïð³çâèùå, ³ì’ÿ,ïî áàòüêîâ³,ì³ñöå ïðî-

æèâàííÿ ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî

ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ, çàóâàæåí-

íÿ, ïðîïîçèö³¿, çàÿâè ÷è ñêàðãè, ïðî-

õàííÿ ÷è âèìîãè. Â åëåêòðîííîìó

çâåðíåíí³ òàêîæ ìàº áóòè çàçíà÷åíà

åëåêòðîííà ïîøòîâà àäðåñà, íà ÿêó

çàÿâíèêó ìîæå áóòè íàä³ñëàíà â³ä-

ïîâ³äü, àáî â³äîìîñò³ ïðî ³íø³ çàñî-

áè çâ’ÿçêó ç íèì.

Ïîäàííÿ ãðîìàäÿíèíîì çâåðíåí-

íÿ, ÿêå ì³ñòèòü íàêëåï ³ îáðàçè, äèñ-

êðåäèòàö³þ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-

äè,îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí òà ¿õí³õ ïî-

ñàäîâèõ îñ³á, êåð³âíèê³â òà ³íøèõ ïî-

ñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³

îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³, çàêëèêè äî ðîçïàëþâàííÿ íà-

ö³îíàëüíî¿, ðàñîâî¿, ðåë³ã³éíî¿ âî-

ðîæíå÷³ òà ³íøèõ ä³é, òÿãíå çà ñîáîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì.

Ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ
«Ïàðàä òðàìâà¿â»

Ó ñóáîòó, 10 æîâòíÿ, î 12.00 â ñòîëè-

ö³ ïðîâåäóòü «Ïàðàä òðàìâà¿â». Íà

çàõîä³ êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà ïðå-

çåíòóþòü 13 ìîäåëåé òðàìâà¿â. ßê

ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó ÊÏ «Êè-

¿âïàñòðàíñ», â³äïîâ³äíî äî ïðîãðà-

ìè, ç 9.30 áóäå ïðåäñòàâëåíà åêñïî-

çèö³ÿ òðàìâà¿â, ç 12.00 ðîçïî÷íåòü-

ñÿ îô³ö³éíà ÷àñòèíà «Ïàðàäó òðàìâà-

¿â». Óñ³ îõî÷³ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü

çä³éñíèòè ïîäîðîæ ó òðàìâàÿõ, ÿê³

åêñïîíóþòü íà çàõîä³.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ïàðàäó: á³ëÿ

ñòàíö³¿ ìåòðî «Îáîëîíü», â ðàéîí³

ïëîù³ Äðóæáè íàðîä³â.

Îñ³íí³ êàí³êóëè 
òðèâàòèìóòü òèæäåíü

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà óõâàëèëà ð³-

øåííÿ íå ïîäîâæóâàòè îñ³íí³ êàí³-

êóëè äëÿ øêîëÿð³â ñòîëèö³.Öüîãî ðî-

êó âîíè òðèâàòèìóòü ÿê çàâæäè îäèí

òèæäåíü— ç 26 äî 31 æîâòíÿ âêëþ÷-

íî. «Ìè ïðîâåëè áàãàòî çóñòð³÷åé ç

áàòüê³âñüêîþ ãðîìàäîþ òà ïåäàãî-

ã³÷íèìè êîëåêòèâàìè êè¿âñüêèõ øê³ë

³ ñï³ëüíî óõâàëèëè ð³øåííÿ,ùî îñ³í-

í³ êàí³êóëè öüîãî ðîêó ïîäîâæóâàòè

íå áóäåìî.Êàí³êóëè òðèâàòèìóòü ð³â-

íî òèæäåíü — ç 26 æîâòíÿ. ² âæå 

2 ëèñòîïàäà øêîëÿð³ âèéäóòü íà çà-

íÿòòÿ»,— ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації
комунального майна територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 957/1821 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве са$

моврядування в Україні», з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київ$
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про інвентаризацію земель міста Києва
Рішення Київської міської ради № 958/1822 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статей 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська місь$
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�додат�а�1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 100/5487

«Про�Про�рам��приватизації��ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста�Києва»�та�і�змі-

ни:

1.1.�Позицію�39�розділ��«Перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж��на�а��ціонах,

за��он��рсом»:

ви�лючити.

2.�Доповнити�додато��1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 100/5487

«Про�Про�рам��приватизації��ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста�Києва»�перелі-

�ом�об’є�тів�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.09.2015�№ 957/1821

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487

1.�Доповнити�перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�,�новими�позиціями�та�о�о

зміст�:

39 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Булгакова, 13, літ. «А» 119,4

№
п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта

Площа,
кв. м Примітки

1 2 3 4 5
Група "А", викуп

175 Нежилі приміщення ФОП
Фурманенко Р. І.

м. Київ, просп. Маяковського Володимира, 15,
літ. "А"

15,0

176 Нежилі приміщення ФОП
Шевель А. Ю.

м. Київ, просп. Перемоги, 35, літ. "И" 166,8

177 Нежилі приміщення ФОП 
Порк В. Є.

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 67, літ. "А" 52,4

178 Нежилі приміщення ФОП
Максименко О. В.

м. Київ, просп. Науки, 4, літ. "А" 18,9

179 Нежилі приміщення ТОВ "Еко
Дент"

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 84, літ. "А" 87,9

180 Нежилі приміщення ТОВ "Еко
Дент"

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 84, літ. "А" 99,4

181 Нежилі приміщення ТОВ "ТАУЕР
ГРУП"

м. Київ, вул. Верхній Вал, 42, літ. "А" 52,7

182 Нежилий будинок релігійна
громада УПЦ парафії на честь
святителя Іоасафа
Білгородського у Подільському
районі м. Києва

м. Київ, вул. Стеценка, 10, літ. "Б" 56,8

183 Нежилі приміщення ТОВ
"ТАУРУС-15"

м. Київ, вул. Солом'янська, 39 81,1

184 Нежилі приміщення ТОВ "ЧЕРПА" м. Київ, бульв. Лепсе Івана, 87, літ. "А" 63,8

185 Нежилі приміщення ФОП 
Коптєв М. А.

м. Київ, вул. Франка Івана, 25/40, літ. "А" 18,9

312 Нежилі будівлі: м. Київ, вул. Саратовська, 22, літ. "А" 

м. Київ, вул. Саратовська, 22, літ. "Б" 

м. Київ, вул. Саратовська, 22, літ. "В" 

м. Київ, вул. Саратовська, 22, літ. "Д"

м. Київ, вул. Саратовська, 22, літ. "Е"

13,2 

18,8 

21,3

315,2 

349,7

313 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. «Б» 65,0

314 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Кольцова, 1-а, літ. «А» 301,0

315 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мала Житомирська, 15, літ. «А» 74,8

316 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Перова, 8 759,2

№
п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта

Площа,
кв. м Примітки

1 2 3 4 5
Група "А", аукціон

305 Нежила будівля м. Київ, вул. Туполєва Академіка, 13, літ. "В" 109,9

306 Нежила будівля м. Київ, вул. Чорнобильська, 8, літ. "А" 194,0

307 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Арсенальна, 1, літ. "А" 56,5

308 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Антоновича, 3, літ. "Б" 263,6

309 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Тичини Павла, 15, літ. "А" 336,2

310 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лумумби Патріса, 19 43,2

311 Нежилі будівлі: м. Київ, вул. Тешебаєва, 60-а, літ. "В" 

м. Київ, вул. Тешебаєва, 60-а, літ. "Г" 

1735,3

12,1

2.�Доповнити�перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж��на�а��ціонах,�за��он��р-

сом,�новими�позиціями�та�о�о�зміст�:

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Провести�інвентаризацію�земель�міста�Ки-

єва.

2.�Дозволити�вист�пити�замовни�ами�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�ін-

вентаризації�земель:

2.1.�Земле�орист�вачам�земельних�діляно� —

щодо�земельних�діляно�,�я�і�переб�вають���їх

фа�тичном���орист�ванні,�за�власні��ошти.

2.2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�щодо

земель�міста�Києва,�за��ошти�місцево�о�бю-

джет�.

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

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

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

ти�відповідно�до�за�онодавства�відбір�розроб-

ни�ів�технічної�до��ментації�із�земле�строю

щодо�інвентаризації�земель�міста�Києва.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

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

5.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 02.04.2015 № 317/1182 «Про забезпечення недопущення 

самочинного будівництва та самовільного зайняття 
земельних ділянок»

Рішення Київської міської ради № 959/1823 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 17, 25, 26, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 За$

кону України «Про столицю України — місто$герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунк$
тів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи рішення Київської міської ра$
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бю$
джет міста Києва на 2011 рік», від 28.01.2015 № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою оптимі$
зації дій щодо забезпечення недопущення самочинного будівництва та самовільного зайняття земельних ді$
лянок Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�02.04.2015�№ 317/1182�«Про�за-

безпечення�недоп�щення�самочинно�о�б�дів-

ництва�та�самовільно�о�зайняття�земельних�ді-

ляно�»,�а�саме:

1.1.�П�н�т�6�ви�лючити.

1.2.�У�п�н�ті�9�слова�«Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»�ви�лючити.

1.3.�П�н�т�10�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«10.�У�разі�виявлення�фа�т��самочинно�о�б�-

дівництва�без�відповідних�дозвільних�до��мен-

тів�або�виданих�з�пор�шенням�за�онодавства

чи�самовільно�о�зайняття�земельної�ділян�и

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�Департамент��місь-

�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

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

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

трації),�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�відповідній�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�с�ладання�а�та

про�виявлені�пор�шення.�Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�за�запитами�зазначених�вище

ор�анів�оперативно�надавати�інформацію�з�по-

р�шених���цьом��п�н�ті�питань.�За�рез�льта-

тами�с�ладених�а�тів�про�виявлені�пор�шення

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-

ження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�відповідній�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�забез-

печити�вжиття�заходів�щодо:

а)�знесення�об’є�та,�я�ий�б�д�ється�на�само-

вільно�зайнятій�земельній�ділянці;

б)�обмеження�дост�п��до�земельної�ділян�и

��випад���ре�онстр��ції�або�б�дівництва�без

дозвільних�до��ментів�або�з�пор�шенням�міс-

тоб�дівно�о�за�онодавства�на�земельній�ділян-

ці,�відведеній���встановленом��за�онодавством

поряд��.

Обмеження�щодо�ви�ористання�земельної

ділян�и�здійснюється�шляхом�встановлення

пар�ан��або�обмеження�дост�п��до�об’є�та�са-

мочинно�о�б�дівництва�до�момент���с�нення

цих�пор�шень�або�приведення�до�вимо��за�о-

нодавства�дозвільної�до��ментації�на�б�дівниц-

тво�або�ре�онстр��цію.

Ком�нальном��підприємств��«Київбла�о�ст-

рій»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації,
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що�здійснили�заходи�обмеження,�забезпечи-

ти�відш�од�вання�особою,�я�а�здійснила�са-

мочинне�б�дівництво�без�відповідних�дозвіль-

них�до��ментів�або�виданих�з�пор�шенням�за-

�онодавства�чи�самовільне�зайняття�земель-

ної�ділян�и,�витрат,�пов’язаних�з�обмеженням

ви�ористання�земельної�ділян�и».

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

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

3.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення.

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

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

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

земле�орист�вання

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 01 червня 2000 року № 141/862 «Про встановлення звання

«Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак
Київського міського голови»

Рішення Київської міської ради № 19/1922 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто$

герой Київ», статті 6 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь$
кої ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 2
лютого 2005 року за № 14/5, Київська міська  рада

ВИРІШИЛА:

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

ди�від�01�червня�2000�ро���№ 141/862�«Про

встановлення�звання�«Почесний��ромадянин

міста�Києва»�та�заохоч�вальних�відзна��Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови»,�та�і�зміни:

1.1.�Після�підп�н�т��3.4�п�н�т��3�доповни-

ти�новим�підп�н�том�3.5�та�о�о�зміст�:

«3.5.�Медаль�«Честь.�Слава.�Держава».

1.2.�Після�п�н�т��7�доповнити�новим�п�н�-

том�8�та�о�о�зміст�:

«8.�Затвердити�Положення�про�медаль

«Честь.�Слава.�Держава»�та�її�опис�(додат�и

10,�11)».

1.3.�Доповнити�рішення�додат�ами�10,�11,

що�додаються.

2.�П�н�т�2�додат�а�1�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�01�червня�2000�ро���№ 141/862

«Про�встановлення�звання�«Почесний��ро-

мадянин�міста�Києва»�та�заохоч�вальних�від-

зна��Київсь�о�о�місь�о�о��олови»�(в�реда�-

ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�лю-

то�о�2005�ро���№�122/2698)

«Положення�про�звання�«Почесний��рома-

дянин�міста�Києва»�доповнити�абзацом�др�-

�им�та�о�о�зміст�:

«Звання�«Почесний��ромадянин�міста�Ки-

єва»�може�присвоюватись�посмертно.�«.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

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

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

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

�ої�ради�^йЯрНВЬь.�місцево�о�самовряд�-

вання,�ре�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��10

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�01�червня�2000�ро���№ 141/862

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.09.2015�№ 19/1922

ПОЛОЖЕННЯ 
про медаль «Честь. Слава. Держава»

1.�Медаль�«Честь.�Слава.�Держава»�вр�чається��иянам —��часни�ам�антитерористичної

операції�за�м�жність,�патріотизм,�висо����ромадянсь���позицію,��ероїзм,�бойові�засл��и��

захисті�незалежності,�с�веренітет��та�територіальної�цілісності�У�раїни.

Медаллю�«Честь.�Слава.�Держава»�відзначаються�посмертно�за�иблі��ияни —��часни�и�ан-

титерористичної�операції�шляхом�вр�чення�рідним�за�иблих.

В�о�ремих�випад�ах�медаллю�«Честь.�Слава.�Держава»�відзначаються�волонтери,�я�і�нада-

вали�допомо����часни�ам�антитерористичної�операції.

2.�Медаль�«Честь.�Слава.�Держава»�вр�чається�відповідно�до�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови.

3.�Подання�про�відзначення�медаллю�«Честь.�Слава.�Держава»�вноситься�на�ім’я�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради,�першим

заст�пни�ом�та�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�ом�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Подання�містить�основні�біо�рафічні�дані��часни�а�антитерористичної�операції�або�волонте-

ра,��он�ретні�дані�про�йо�о�засл��и�із�зазначенням��он�ретно�о�період��і�місцевості,�де��час-

ни��антитерористичної�операції�брав��часть���захисті�незалежності,�с�веренітет��та�територі-

альної�цілісності�У�раїни,�або�волонтер�надавав�допомо����часни�ам�антитерористичної�опера-

ції.

До�подання�додається��опія�до��мента,�я�ий�посвідч�є�безпосередню��часть�особи���про-

веденні�антитерористичної�операції,�або�інформація�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�наявність

або�відс�тність�інформації�про�особ�,�я���пропон�ється�відзначити,���Реєстрі��иян —��часни-

�ів�антитерористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і

брали��часть���проведенні�антитерористичної�операції,�а�для�відзначення�волонтерів —�інфор-

мація�про�наявність�або�відс�тність�інформації�про�особ�,�я���пропон�ється�відзначити,���Ре-

єстрі�волонтерів�антитерористичної�операції.�4.�Подання�про�на�ородження�медаллю�«Честь.

Слава.�Держава»�попередньо�опрацьов�ється�в��правлінні�по�роботі�з�персоналом�апарат�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

У�разі�надання�матеріалів�із�пор�шенням�вимо�,�передбачених�цим�Положенням,�вони�по-

вертаються�до�с�б’є�та�подання�для�доопрацювання.

5.�Особам,�на�ородженим�медаллю�«Честь.�Слава.�Держава»�вр�чається�власне�медаль�та�від-

повідне�посвідчення.

6.�Медаль�«Честь.�Слава.�Держава»�та�посвідчення�вр�чаються�Київсь�им�місь�им��оловою,

або�за�йо�о�дор�ченням�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем�Київради,�першим�заст�п-

ни�ом�та�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�ом�апарат�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��11

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�01�червня�2000�ро���№ 141/862

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.09.2015�№ 19/1922

ОПИС
медалі «Честь. Слава. Держава»

Медаль�«Честь.�Слава.�Держава»�ви�отовляється�з�метал��срібно�о��ольор��і�має�форм��хрес-

та�розміром�32�х�32�мм.

На�лицьовом��боці�медалі�розміщене�стилізоване�зображення�Архан�ела�Михаїла�в�обрам-

ленні�д�бово�о�вінця�на�срібном���озаць�ом��хресті.

Козаць�ий�хрест�з�променів�сонця�на�ладений�на�п�рп�ровий�Андріївсь�ий�хрест�з�перехре-

щеними�срібними��озаць�ими�шаблями,�я�і��інцями�направлені�до�низ�.

На�зворотном��боці�медалі���центрі —�напис�наймен�вання�медалі.

Всі�зображення�і�написи�рельєфні.

За�допомо�ою��ільця�з�в�ш�ом�медаль�з’єдн�ється�з�прямо��тною��олод�ою,�обтя�н�тою

шов�овою�м�аровою�стріч�ою�біло�о��ольор�,�з��ожно�о�бо���з�повздовжніми�см�ж�ами:

з�право�о�бо�� —�сіро�о,�п�рп�рово�о�та�сіро�о��ольорів;

з�ліво�о�бо�� —�синьо-жовто�о,�сіро�о,�п�рп�рово�о�та�сіро�о��ольорів.

У�нижній�частині��олод�и —�тон�а�металева�фі��рна�д�ж�а�із�зао�р��леним�вист�пом�та�от-

вором�посередині.

На�зворотном��боці��олод�и —�застіб�а�для�при�ріплення�медалі�до�одя��.

Ширина�стріч�и —�28�мм,�ширина�см�жо�:�сіро�о��ольор� —�по�1�мм��ожна,�п�рп�рово�о��о-

льор� —�по�5�мм��ожна,�сіро�о —�по�3�мм��ожна.

Розмір�прямо��тної��олод�и�до�медалі:�висота —�42�мм,�ширина —�28�мм.�Розмір�фі��рної

д�ж�и�до��олод�и:�висота —�2�мм,�ширина —�30�мм,�висота

зао�р��лено�о�вист�п� —�2�мм.

План�а�медалі�являє�собою�прямо��тн��металев��пластин��,�обтя�н�т��стріч�ою,�я��на��оло-

дці�медалі.�Розмір�план�и:�висота —�12�мм,�ширина —28�мм.

Символі�а��ольорів:

срібло —�символ�чистоти,�м�дрості,�мир�;

п�рп�ровий —�символ��ідності,�сили�й�мо��тності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін
до деяких рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 7/1910 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто$герой Київ» та «Про місцеве самоврядуван$

ня в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України від 12
лютого 2008 року № 119/2008 «Про додаткові заходи щодо розв’язання проблеми забезпечення житлом гро$
мадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта$Центр», з метою зняття соці$
альної напруги та розв’язання проблеми надання житла у власність громадянам, які зазнали збитків внаслі$
док злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта$Центр», Київська міська

ВИРІШИЛА:

1.�П�н�т�4.3�розділ��4�Поряд���відш�од�вання�відповідно�до�за�онодавства�вартості�інвести-

цій,�внесених�постраждалими��ромадянами�для�б�дівництва�житла��р�пою�б�дівельних��омпа-

ній�«Еліта-Центр»,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�16�жовтня�2008�ро��

№ 498/498�«Про�розв’язання�проблем�потерпілих��ромадян�від�діяльності��р�пи�інвестиційно-

б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр»�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:

«-��ромадянам —��часни�ам�антитерористичної�операції�та,�членам�сімей�за�иблих�(помер-

лих)��часни�ів�антитерористичної�операції».

2.�Перелі��потерпілих,�я�і���лали�з�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією)�попередні�до�овори�про�відст�плення�права�вимо�и�та�по-

�одились�на���ладання�до�оворів�про��часть���б�дівництві�житла�для�потерпілих�від�діяльності

�р�пи�інвестиційно-б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр»,�затверджений�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�28��р�дня�2010�ро���№ 508/5320�«Про�дея�і�питання�надання�житла���власність�по-

терпілим��ромадянам�від�діяльності��р�пи�б�дівельних��омпаній�«Еліта-центр»,�доповнити�но-

вою�позицією�та�о�о�зміст�:

3.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення�в��азеті�«Хрещати�»

4.�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

236 Бондар
Геннадій Володимирович

239 вул. Макаренко, 1-А 128 2 71,00
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Про надання дозволу публічному акціонерному 
товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

на списання основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 954/1818 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення

Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал»
(листи від 11 лютого 2013 року № 290/41, від 26 лютого 2013 року № 481/41, від 5 червня 2013 року № 1445/41,
від 20 листопада 2013 року № 3300/41, від 17 січня 2014 року № 135/26, від 17 лютого 2014 року № 381/26, від
20 березня 2014 року № 611/26, № 612/26, від 4 квітня 2014 року № 758/41), звернення комунального підпри*
ємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд*УКБ» (лист від 20 січня 2014 року № 114/261),
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Еста холдинг» (лист від 14 листопада 2013 року № 428/02),
звернення публічного акціонерного товариства «Трест «Південзахідтрансбуд» (лист від 2 березня 2014 року
№ 22), товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничий вектор» (лист від 4 жовтня 2013 року № 156),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�пблічном�а�ціонерном

товариств�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�на�списання�шляхом�лі�відації�основ-

них�засобів,�я�і�належать�до��омнальної�влас-

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

враховються�на�балансі�пблічно�о�а�ціонер-

но�о�товариства�«А�ціонерна��омпанія�«Київ-

водо�анал»,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Зобов’язати�пблічне�а�ціонерне�товари-

ство�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�ви-

�ористати�придатне�обладнання�демонтова-

них�основних�засобів�для�ремонт�інших�ос-

новних�засобів,�а�непридатні�деталі�та�мате-

ріали��встановленом�за�онодавством�поряд-

��здати�на�металобрхт,�з�подальшим�спря-

мванням�вирчених��оштів�до�бюджет�міста

Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.09.2015�№ 954/1818

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та враховуються на балансі публічного акціонерного
товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», дозвіл на списання

шляхом ліквідації яких надається

8 Кабельні мережі Ленінської
насосної станції, інв. №900104

1984 1732,26 602,43 Акт на списання
основних засобів
№31/9 від 29.11.2012

9 Зовнішні мережі Ленінської
насосної станції, інв. №900105

1984 3683,47 1281,22 Акт на списання
основних засобів
№31/8 від 29.11.2012

10 Водопровідна мережа по вул.
Саксаганського, діаметр 200,0 мм,
довжина 156,0 м, чавун, інв.
№091688

1940 8596,28 0,0 Акт на списання
основних засобів №38
від 02.04.2014

11 Водопровідна мережа по вул.
Саксаганського, діаметр 150,0 мм,
довжина 190,0 м, чавун, інв.
№091690

1908 6397,71 0,0 Акт на списання
основних засобів №38
від 02.04.2014

12 Водопровідна мережа по вул.
Шота Руставелі, діаметр 200,0 мм,
довжина 120,0 м, чавун, інв.
№0072098

1935 12541,19 0,0 Акт на списання
основних засобів №38
від 02.04.2014

13 Водопровідна мережа по вул.
Фізкультурній, діаметр 200,0 мм,
довжина 205,0 м, чавун, інв.
№091999

1930 11673,70 0,0 Акт на списання
основних засобів №38
від 02.04.2014

14 Водопровідна мережа по вул.
Фізкультурній, діаметр 150,0 мм,
довжина 150,0 м, чавун, інв.
№092000

1940 6898,61 0,0 Акт на списання
основних засобів №38
від 02.04.2014

15 Водопровідна мережа по вул.
Фізкультурній, діаметр 75,0 мм,
довжина 500,0 м, чавун, інв.
№092001

1962 20196,17 0,0 Акт на списання
основних засобів №38
від 02.04.2014

16 Каналізаційний колектор по вул.
Жилянській, діаметр 500,0 мм,
довжина 102,9 м, інв. №18033/5 К

1979 19784,26 5606,62 Акт на списання
основних засобів №1
від 2014 року

17 Каналізаційний колектор по вул.
Жилянській, діаметр 600,0 мм,
довжина 224,0 м, інв. №18033/2 К

1972 295740,79 5493,79 Акт на списання
основних засобів №2
2014 року

18 Каналізаційний колектор по вул.
Шота Руставелі, діаметр 200,0 мм,
довжина 40,0 м, інв. №18058/1 К

1972 7088,60 4000,19 Акт на списання
основних засобів №3
2014 року

19 Совський каналізаційний
колектор, діаметр 500,0 мм,
довжина 93,0 м, інв. №18076/1 К

1972 22784,41 8195,27 Акт на списання
основних засобів №4
2014 року

20 Совський каналізаційний
колектор, діаметр 600,0 мм,
довжина 229,8 м, інв. №18076/2 К

1972 58293,25 28182,37 Акт на списання
основних засобів №5
2014 року

21 Теплотраса Лівобережна насосна
станція, діаметр 57 мм, довжина
413,5 м, сталь, інв. №2225 К

1981 153377,66 23745,95 Акт на списання
основних засобів №69
2012 року

22 Каналізаційна мережа вул. В.
Житомирська, 2*а, діаметр 150 мм,
довжина 34,0 м, кераміка, інв.
№41498 К

1970 6174,39 3708,15 Акт на списання
основних засобів №83
2012 року

23 Каналізаційна мережа вул.
Коцюбинського, 12, діаметр 150
мм, довжина 100,0 м кераміка, інв.
№41415 К

1971 18154,90 10903,15 Акт на списання
основних засобів №84
2012 року

24 Каналізаційна мережа
Вознесенський спуск, 10, діаметр
150 мм, довжина 86,3 м, кераміка,
інв. №40022 К

1972 15667,96 9409,85 Акт на списання
основних засобів №85
2012 року

25 Каналізаційна мережа
Вознесенський спуск, 26, діаметр
150 мм, довжина 35,3 м, кераміка,
інв. №40025 К

1972 6287,26 3853,93 Акт на списання
основних засобів №86
2012 року

26 Каналізаційна мережа пл.
Львівська, 4, 4*а, 6, діаметр 150
мм, довжина 121,0 м, кераміка, інв.
№40050 К

1972 22196,45 13184,72 Акт на списання
основних засобів №87
2012 року

27 Каналізаційна мережа вул.
Агрегатна, діаметр 200 мм,
довжина 139,0 м, кераміка, інв.
№20110/2 К

1972 24070,50 14054,02 Акт на списання
основних засобів №88
2012 року

28 Каналізаційна мережа пров.
Макіївський, 2, діаметр 150 мм,
довжина 58,0 м, кераміка, інв.
№40659 К

1972 10532,80 6325,52 Акт на списання
основних засобів №89
2012 року

29 Каналізаційна мережа пров.
Ярославський, 1/3, діаметр 150
мм, довжина 46,1 м, кераміка, інв.
№40392 К

1972 8369,77 5026,19 Акт на списання
основних засобів №90
2012 року

30 Каналізаційна мережа пров.
Ярославський, 3, діаметр 150 мм,
довжина 24,2 м, кераміка, інв.
№40393 К

1972 4394,63 2639,65 Акт на списання
основних засобів №91
2012 року

31 Каналізаційна мережа пров.
Ярославський, 5, діаметр 150 мм,
довжина 74,2 м, кераміка, інв.
№40395 К

1972 13472,59 8091,61 Акт на списання
основних засобів №92
2012 року

32 Каналізаційна мережа пров.
Ярославський, 7, діаметр 150 мм,
довжина 47,3 м, кераміка, інв.
№40396 К

1972 8586,64 5156,69 Акт на списання
основних засобів №93
2012 року

33 Каналізаційна мережа вул.
Автозаводська, 15*а, діаметр 150
мм, довжина 186,0 м, кераміка,
інв. №40636 К

1972 34120,30 20267,39 Акт на списання
основних засобів №94
2012 року

34 Каналізаційна мережа вул.
Братська, 7/11, діаметр 150 мм,
довжина 54,0 м, кераміка, інв.
№40474 К

1972 9805,37 5888,64 Акт на списання
основних засобів №95
2012 року

35 Каналізаційна мережа вул. Верхній
Вал, 68, діаметр 150 мм, довжина
42,6 м, кераміка, інв. №40565 К

1972 7735,20 4645,09 Акт на списання
основних засобів №96
2012 року

36 Каналізаційна мережа вул.
Воздвиженська, 1*б, діаметр 150
мм, довжина 65,4 м, кераміка, інв.
№40191 К

1972 11875,58 7132,22 Акт на списання
основних засобів №97
2012 року

37 Каналізаційна мережа вул.
Воздвиженська, 3, діаметр 150,
довжина 23,0 м, кераміка, інв.
№40193 К

1972 4177,77 2509,29 Акт на списання
основних засобів №98
2012 року

38 Каналізаційна мережа вул.
Волоська, 11, діаметр 150 мм,
довжина 57,9 м, кераміка, інв.
№40453 К

1972 10449,90 6316,49 Акт на списання
основних засобів №99
2012 року 

№ п/п Найменування основних засобів
та їх технічна характеристика

Дата
введення в

експлуатацію

Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість,

грн

Підстава для
списання

1 2 3 4 5 6

1 Ствол свердловини юрської №557
вул. А. Тарасової, інв. №900027

1986 90615,42 0,0 Акт на списання
основних засобів
№31/02 від 29.11.2012

2 Резервуар чистої води Ленінської
насосної станції, Набережне шосе,
8, інв. №900056

1984 84412,79 11191,66 Акт на списання
основних засобів
№31/11 від 29.11.2012

3 Водовід Ленінської насосної
станції галерний зливний
Набережне шосе, 8, інв. №900092

1968 1218,99 61,63 Акт на списання
основних засобів
№31/13 від 29.11.2012

4 Водовід Ленінської насосної
станції, Набережне шосе, 8, інв.
№900093

1969 450,84 59,78 Акт на списання
основних засобів
№31/14 від 29.11.2012

5 Водовід Ленінської насосної
станції, діаметр 200,0 мм
Набережне шосе, 8, інв. №900094

1969 539,42 71,47 Акт на списання
основних засобів
№31/12 від 29.11.2012

6 Труби Вентурі Ленінської насосної
станції, діаметр 400,0 мм, інв.
№900100

1988 4172,01 0,0 Акт на списання
основних засобів
№31/10 від 29.11.2012

7 Труби Вентурі Ленінської насосної
станції, діаметр 500,0 мм, інв.
№900103

1988 1962,34 0,0 Акт на списання
основних засобів
№31/7 від 29.11.2012

Про деякі питання обслуговування та погашення у 2015 році 
боргових зобов’язань міста Києва

Рішення Київської міської ради № 102/2005 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону України «Про міс*

цеве самоврядування в Україні», пункту 14 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Держав*
ний бюджет України на 2015 рік», Закону України «Про особливості здійснення правочинів з державним, га*
рантованим державою боргом та місцевим боргом» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Запровадити�з�06�листопада�2015�ро�

тимчасове�зпинення�здійснення�платежів�з

обсл�оввання�та�по�ашення�місцевих�зов-

нішніх�запозичень,�залчених�відповідно�до�рі-

шень�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28��рдня�2004

ро��№ 1050/2460�«Про�бюджет�міста�Києва

на� 2005� рі�»� та� від� 25� травня� 2011� ро�

№ 234/2621�«Про�здійснення�в�2011�році�зов-

нішньо�о�запозичення�до�бюджет�міста�Ки-

єва»�на�стро�,�становлений�статтею�2�За�о-

н�У�раїни�«Про�особливості�здійснення�право-

чинів�з�державним,��арантованим�державою

бор�ом�та�місцевим�бор�ом».

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

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

державної�адміністрації)�тимчасово�зпинити

здійснення�платежів�за�бор�овими�зобов’язан-

нями�з�ідно�з�пн�том�1�цьо�о�рішення�на�стро�,

становлений�статтею�2�За�он�У�раїни�«Про

особливості�здійснення�правочинів�з�держав-

ним,��арантованим�державою�бор�ом�та�міс-

цевим�бор�ом».

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

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

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

но�о�розвит�.

Київський міський голова В. Кличко
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39 Каналізаційна мережа вул.
Волоська, 2/19, діаметр 150 мм,
довжина 113,6 м, кераміка, інв.
№40488 К

1972 20623,60 12385,94 Акт на списання
основних засобів №100
2012 року

40 Каналізаційна мережа вул.
Волоська, 3, діаметр 150 мм,
довжина 48,95 м, кераміка, інв.
№40489 К

1972 8885,30 5335,88 Акт на списання
основних засобів №101
2012 року

41 Каналізаційна мережа просп.
Героїв Сталінграда, діаметр 200
мм, довжина 294,0 м, кераміка,
інв. №20301/2К

1977 69364,80 15128,1 Акт на списання
основних засобів №102
2012 року

42 Каналізаційна мережа вул.
Макіївська, 8, діаметр 150 мм,
довжина 70,0 м, кераміка, інв.
№40959 К

1984 12708,94 8262,37 Акт на списання
основних засобів №103
2012 року

43 Каналізаційна мережа вул.
Межева, 22 с/ш 4, діаметр 150 мм,
довжина 273,0 м, чавун, інв.
№41042 К

1987 27633,89 3476,78 Акт на списання
основних засобів №104
2012 року

44 Каналізаційна мережа вул.
Турівська, 31, діаметр 150 мм,
довжина 65,0 м, кераміка, інв.
№41292 К

1987 11923,80 7667,13 Акт на списання
основних засобів №105
2012 року

45 Магістраль шосе ДВРЗ, діаметр 150
мм, довжина 47,35 м, кераміка,
інв. №24143/1 К

1961 8598,99 5163,99 Акт на списання
основних засобів №115
2012 року

46 Магістраль шосе ДВРЗ, діаметр 250
мм, довжина 179,5 м, кераміка,
інв. №24143/2 К

1961 235299,96 12749,25 Акт на списання
основних засобів №116
2012 року

47 Магістраль шосе ДВРЗ, діаметр 196
мм, довжина 37,1 м,
азбестоцемент, інв. №24143/4 К

1964 3279,82 1702,91 Акт на списання
основних засобів №117
2012 року

48 Магістраль шосе ДВРЗ, діаметр
200 мм, довжина 457,1 м,
кераміка, інв. №24143/3 К

1964 459621,68 34036,50 Акт на списання
основних засобів №118
2012 року

49 Магістраль шосе ДВРЗ, діаметр
300 мм, довжина 26,1 м, чавун,
інв. №24143/5 К

1964 5955,07 1004,81 Акт на списання
основних засобів №119
2012 року

50 Каналізаційний колектор просп.
Ворошилова, діаметр 800 мм,
довжина 1221,5 м, залізобетон, інв.
№24039 К

1970 574653,22 287209,26 Акт на списання
основних засобів №120
2012 року

51 Каналізаційний колектор вул.
Ворошилова, діаметр 700 мм,
довжина 523,4 м, залізобетон, інв.
№24045 К

1971 209722,33 104648,98 Акт на списання
основних засобів №121
2012 року

52 Каналізаційна мережа вул.
Червоногвардійська, 14, діаметр
150 мм, довжина 79,0 м, кераміка,
інв. №53240 К

2002 302178,23 0,0 Акт на списання
основних засобів №122
2012 року

53 Каналізаційна мережа вул.
Червоногвардійська, 12, діаметр
150 мм, довжина 88,5 м, кераміка,
інв. №53239 К

2002 343413,87 0,0 Акт на списання
основних засобів №123
2012 року

54 Каналізаційна мережа вул.
Червоногвардійська, 16, діаметр
150 мм, довжина 52,0 м, кераміка,
інв. №53241 К

2002 252986,35 0,0 Акт на списання
основних засобів №124
2012 року

55 Каналізаційна мережа вул.
Червоноткацька, 39/2, діаметр 150
мм, довжина 105,0 м, кераміка,
інв. №53242 К

2002 510323,55 0,0 Акт на списання
основних засобів №125
2012 року

56 Каналізаційна мережа вул.
Червоноткацька, 41, діаметр 150
мм, довжина 26,0 м, кераміка, інв.
№53245 К

2002 120616,08 0,0 Акт на списання
основних засобів №126
2012 року

57 Каналізаційна мережа вул.
Червоноткацька, 41*а, діаметр 150
мм, довжина 211,5 м, кераміка, інв.
№53246 К

2002 4155210,64 0,0 Акт на списання
основних засобів №127
2012 року

58 Каналізаційна мережа вул.
Червоноткацька, 45, діаметр 150
мм, довжина 42,5 м, кераміка, інв.
№53247 К

2002 102931,42 1481,44 Акт на списання
основних засобів №128
2012 року

59 Каналізаційна мережа вул.
Червоноткацька, 45*а, діаметр 150
мм, довжина 112,0 м, кераміка, інв.
№53248 К

2002 2239116,65 0,0 Акт на списання
основних засобів №129
2012 року

60 Каналізаційна мережа вул.
Гоголівська, 9, діаметр 150 мм,
довжина 28,5 м, кераміка, інв.
№45228 К

1970 2320,24 1287,25 Акт на списання
основних засобів №130
2012 року

61 Каналізаційна мережа вул.
Саксаганського, 118, діаметр 150
мм, довжина 59,0 м, кераміка, інв.
№45058 К

1970 4805,09 2665,77 Акт на списання
основних засобів №131
2012 року

62 Каналізаційна мережа вул.
Чорновола, 39, діаметр 150 мм,
довжина 101,0 м, кераміка, інв.
№45317 К

1970 8032,54 4569,93 Акт на списання
основних засобів №132
2012 року

63 Каналізаційна мережа вул.
Ярославів Вал, 24, діаметр 150 мм,
довжина 54,0 м, кераміка, інв.
№45305 К

1970 4295,37 2443,75 Акт на списання
основних засобів №133
2012 року

64 Каналізаційна мережа пров.
Артилерійський, 7, діаметр 150 мм,
довжина 108,0 м, кераміка, інв.
№45465 К

1981 12693,36 8104,70 Акт на списання
основних засобів №134
2012 року

65 Каналізаційна мережа пров.
Артилерійський, 7*а, діаметр 150
мм, довжина 30,2 м, кераміка, інв.
№45466 К

1981 3459,54 2270,11 Акт на списання
основних засобів №135
2012 року

66 Каналізаційна мережа пров.
Артилерійський, 9, діаметр 150
мм, довжина 73,0 м, кераміка, інв.
№45467 К

1981 8580,86 5478,83 Акт на списання
основних засобів №136
2012 року

67 Каналізаційна мережа вул.
Чорновола, 40, діаметр 150 мм,
довжина 10,5 м, азбестоцемент,
інв. №46732 К

1988 3111,96 52,29 Акт на списання
основних засобів №137
2012 року

68 Каналізаційна мережа вул.
Володимирська, 38, діаметр 200
мм, довжина 14,0 м, кераміка, інв.
№36331 К

1970 2671,90 1731,21 Акт на списання
основних засобів №138
2012 року

69 Каналізаційна мережа вул.
Паньківська, 14, діаметр 150 мм,
довжина 81,4 м, кераміка, інв.
№36365 К

1970 14934,37 9602,74 Акт на списання
основних засобів №139
2012 року

70 Каналізаційна мережа по вул. І.
Сірка, діаметр 200 мм, довжина
651,0 м, кераміка, 
інв. №18287/3 К

1972 915132,09 40807,44 Акт на списання
основних засобів №140
2012 року

71 Каналізаційна мережа вул. А.
Тарасової, діаметр 150 мм,
довжина 150,0 м, кераміка, інв.
№18155 К

1972 24683,62 15672,33 Акт на списання
основних засобів №141
2012 року

72 Камера граток інв. №1003 К 1972 103266,13 0,0 Акт на списання
основних засобів №142
2012 року

73 Каналізаційна мережа пров. 
М. Гайцана, 4, діаметр 150 мм,
довжина 39,0 м, кераміка, інв.
№35716 К

1972 7156,15 4601,29 Акт на списання
основних засобів №143
2012 року

74 Каналізаційна мережа пров. 
М. Гайцана, 6, діаметр 150 мм,
довжина 41,8 м, кераміка, інв.
№35717 К

1972 7671,17 4932,59 Акт на списання
основних засобів №144
2012 року

75 Каналізаційна мережа пров. 
М. Гайцана, 8/9, діаметр 150 мм,
довжина 33,0 м, кераміка, інв.
№35718 К

1972 6056,29 3894,60 Акт на списання
основних засобів №145
2012 року

76 Каналізаційна мережа пров.
Суворова, 3, діаметр 150 мм,
довжина 49,0 м, кераміка, інв.
№35715 К

1972 8991,12 5781,28 Акт на списання
основних засобів №146
2012 року

77 Каналізаційна мережа вул. А.
Тарасової, 3, діаметр 150 мм,
довжина 150,0 м, кераміка, інв.
№35600 К

1972 907,94 590,71 Акт на списання
основних засобів №147
2012 року

78 Каналізаційна мережа вул. А.
Тарасової, 5, діаметр 150 мм,
довжина 31,0 м, кераміка, інв.
№35599 К

1972 5626,61 3657,72 Акт на списання
основних засобів №148
2012 року

79 Каналізаційна мережа вул.
Червоноармійська, 15/2, діаметр
150 мм, довжина 86,1 м, кераміка,
інв. №35200 К

1972 15631,73 10162,16 Акт на списання
основних засобів №149
2012 року

80 Каналізаційна мережа вул.
Червоноармійська, 37, діаметр 150
мм, довжина 40,0 м, кераміка, інв.
№35146 К

1972 7337,90 4773,32 Акт на списання
основних засобів №150
2012 року

81 Каналізаційна мережа вул.
Володимирська, 49, діаметр 150
мм, довжина 58,0 м, кераміка, інв.
№35066 К

1972 10642,23 6843,33 Акт на списання
основних засобів №151
2012 року

82 Каналізаційна мережа вул.
Ірининська, 5, діаметр 125 мм,
довжина 32,0 м, кераміка, інв.
№35032 К

1972 3266,54 1916,80 Акт на списання
основних засобів №152
2012 року

83 Каналізаційна мережа вул.
Ірининська, 7, діаметр 125 мм,
довжина 58,5 м, кераміка, інв.
№35030 К

1972 5971,16 3504,37 Акт на списання
основних засобів №153
2012 року

84 Каналізаційна мережа вул. Мала
Житомирська, 16, діаметр 150 мм,
довжина 33,0 м, кераміка, інв.
№35570 К

1972 5993,76 3896,95 Акт на списання
основних засобів №154
2012 року

85 Каналізаційна мережа вул.
Михайлівська, 10, діаметр 150 мм,
довжина 40,0 м, кераміка, інв.
№35547 К

1972 7261,96 4721,15 Акт на списання
основних засобів №155
2012 року

86 Каналізаційна мережа вул.
Михайлівська, 7/8, діаметр 150
мм, довжина 46,0 м, кераміка, інв.
№35557 К

1972 8349,53 5428,43 Акт на списання
основних засобів №156
2012 року

87 Каналізаційна мережа вул.
Михайлівська, 8, діаметр 150 мм,
довжина 21,3 м, кераміка, інв.
№35546 К

1972 3867,08 2542,94 Акт на списання
основних засобів №157
2012 року

88 Каналізаційна мережа вул. Н.
Данченка, 14/13, діаметр 150 мм,
довжина 65,6 м, кераміка, інв.
№35756 К

1972 12322,77 7729,51 Акт на списання
основних засобів №158
2012 року

89 Каналізаційна мережа вул. Панаса
Мирного, 17, діаметр 150 мм,
довжина 43,0 м, кераміка, інв.
№35706 К

1972 7890,27 5073,82 Акт на списання
основних засобів №159
2012 року

90 Каналізаційна мережа вул.
Паторжинського, 9, діаметр 125
мм, довжина 46,0 м, кераміка, інв.
№35023 К

1972 4603,53 2755,87 Акт на списання
основних засобів №160
2012 року

91 Каналізаційна мережа вул.
Пушкінська, 37, діаметр 150 мм,
довжина 133,0 м, кераміка, інв.
№35106 К

1972 24401,04 15690,29 Акт на списання
основних засобів №161
2012 року

92 Каналізаційна мережа вул.
Пушкінська, 39, діаметр 150 мм,
довжина 39,0 м, кераміка, інв.
№35107 К

1972 7154,79 4600,61 Акт на списання
основних засобів №162
2012 року

93 Каналізаційна мережа вул.
Софіївська, 12, діаметр 150 мм,
довжина 31,0 м, кераміка, інв.
№35587 К

1972 5626,61 3657,72 Акт на списання
основних засобів №163
2012 року

94 Каналізаційна мережа вул.
Софіївська, 14, діаметр 150 мм,
довжина 29,0 м, кераміка, інв.
№35589 К

1972 5265,34 3423,40 Акт на списання
основних засобів №164
2012 року

95 Каналізаційна мережа вул.
Федорова, 12, діаметр 150 мм,
довжина 23,0 м, кераміка, інв.
№35455 К

1972 4177,77 2747,77 Акт на списання
основних засобів №165
2012 року

96 Каналізаційна мережа вул.
Копиленка, 6, діаметр 150 мм,
довжина 133,0 м, кераміка, інв.
№36116 К

1975 24148,66 15699,91 Акт на списання
основних засобів №166
2012 року

97 Каналізаційна мережа вул.
Лебедєва і Заболотного, діаметр
300 мм, довжина 367,48 м,
кераміка, інв. №18325 К

1980 139566,64 33344,55 Акт на списання
основних засобів №167
2012 року

98 Каналізаційна мережа вул.
Бастіонна, 5*а, діаметр 150 мм,
довжина 108,7 м, чавун, інв.
№36216 К

1960 6616,10 2085,66 Акт на списання
основних засобів №168
2012 року

99 Самопливний колектор по
Набережному шосе, діаметр 150
мм, довжина 1333,05 м,
азбестоцемент, інв. №18197/1 К

1988 78876,38 50674,30 Акт на списання
основних засобів №169
2012 року 
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100 Самопливний колектор по
Набережному шосе, діаметр 200
мм, довжина 275,79 м, кераміка,
інв. №18197/4 К

1988 452651,53 15323,39 Акт на списання
основних засобів №170
2012 року

101 Самопливний колектор по
Набережному шосе, діаметр 150
мм, довжина 271,4 м, чавун, інв.
№18197/2 К

1988 27607,32 3640,54 Акт на списання
основних засобів №171
2012 року

102 Самопливний колектор по
Набережному шосе, діаметр 200
мм, довжина 107,7 м, чавун, інв.
№18197/3 К

1988 19669,30 1853,45 Акт на списання
основних засобів №172
2012 року

103 Каналізаційна мережа просп. 40*
річчя Жовтня, 87, діаметр 150 мм,
довжина 122,5 м, кераміка, інв.
№36632 К

1992 22472,13 14450,05 Акт на списання
основних засобів №173
2012 року

104 Каналізаційна мережа вул. Козача,
114, діаметр 150 мм, довжина 49,0
м, кераміка, інв. №36562 К

1992 8897,31 5784,63 Акт на списання
основних засобів №174
2012 року

105 Каналізаційна мережа вул.
Краківська, 32*а, діаметр 150 мм,
довжина 57,5 м, кераміка, інв.
№53260 К

2002 1075669,98 0,0 Акт на списання
основних засобів №175
2012 року

106 Каналізаційна мережа вул.
Краківська, 32*б, діаметр 150 мм,
довжина 98,0 м, кераміка, інв.
№53261 К

2002 1884932,46 0,0 Акт на списання
основних засобів №176
2012 року

107 Кабель 191 168 довжина 665,0 м,
інв. №1800068

1936 5162,50 0,0 Акт на списання
основних засобів №76
2013 року

108 Кабель 52 191 довжина 591,0 м,
інв. №1800067

1936 4572,5 0,0 Акт на списання
основних засобів від
05.09.2013 №76/1

109 Тепломережа діаметр 45 мм,
довжина 409,0 м інв. №600559

1978 22821,26 0,0 Акт на списання
основних засобів №73
2013 року

110 Хлоропровід діаметр 40 мм,
довжина 1800 м інв. №600560

1978 6244,33 0,0 Акт на списання
основних засобі №73/1
2013 року

111 Внутрішні теплові мережі вул.
Крутогірна, 12 інв. №800150

1973 3968,98 0,0 Акт на списання
основних засобів
№63/4 2013 року

112 Проїзд автомобільний вул.
Дніпроводська, 1*а, довжина 640
м, інв. №156

1991 380439,56 129767,21 Акт на списання
основних засобів №42
2013 року

113 Водовід з арматурою насосної
станції "Біличі" просп. А.
Палладіна, 46, довжина 200 м, інв.
№500406

1967 8828,7 0,0 Акт на списання
основних засобів
№69/14 2013 року

114 Резервуар чистої води насосної
станції "Біличі" просп. А.
Палладіна, 46, об'єм 500 куб. м,
інв. №500094

1967 119569,80 0,0 Акт на списання
основних засобів
№69/18 2013 року

115 Резервуар чистої води насосної
станції "Біличі" просп. А.
Палладіна, 46, об'єм 500 куб. м,
інв. №500092

1967 123270,0 0,0 Акт на списання
основних засобів
№69/19 2013 року

116 Трубопровід внутрішній Квітнева*
заливна, довжина 86 м, інв.
№00100031

1986 41072,64 16389,41 Акт на списання
основних засобів
№54/1 2013 року

117 Тепломережа, Виноградар 3,
довжина 346 м, інв. №100028

1982 70032,88 0,0 Акт на списання
основних засобів
№54/2 2013 року

118 Огорожа навколо свердловини
№88 Голосіївський ліс довжина
201,0 м, інв. №400045

1968 11198,18 0,0 Акт на списання
основних засобів №71
2013 року.

119 Контрольний кабель вул.
Драйзера, 2, довжина 320,0 м, інв.
№350596

1986 6087,18 0,0 Акт на списання
основних засобів №55
2013 року

120 Водонапірна башта
Бортничянської свердловини вул.
Леніна, 34, об'єм 150 куб. м, інв.
№02500144

2001 38948,80 12986,22 Акт на списання
основних засобів
№59/3 2013 року

121 Водонапірна башта Бортничі вул.
Дяченка, 16, об'єм 25 куб. м, інв.
№02500145

2001 41781,0 11932,52 Акт на списання
основних засобів
№59/4 2013 року

122 Колектор, вул. Дехтяренка,
діаметр 1000 мм, довжина 206,8
м, залізобетон, інв. №27004/1 К

1993 100237,32 37606,17 Акт на списання
основних засобів №54
2013 року

123 Колектор, вул. Дехтяренка,
діаметр 900 мм, довжина 202,3 м,
чавун, інв. №27004/3 К

1993 23514,24 9362,98 Акт на списання
основних засобів №55
2013 року

124 Дворова каналізаційна мережа від
житлового будинку №10 по вул. Н.
Ужвій, діаметр 300,0 мм, довжина
65,0 м, колодязі 1 шт.,
азбестоцемент, інв. №41037/2

1986 5548,04 3526,87 Акт на списання
основних засобів №1
2014 року

125 Вулична каналізаційна мережа по
вул. Б. Хмельницького, 21, діаметр
200,0 мм, довжина 108,0 м,
колодязі 8 шт., кераміка, інв.
№18152/1

1972 19139,07 11038,87 Акт на списання
основних засобів №1
2014 року

126 Водопровідна мережа по вул.
Щорса, діаметр 200,0 мм,
довжина 223,1 м, чавун, інв.
№074683

1983 31474,35 10693,68 Акт на списання
основних засобів №2
13.01.2014

127 Водовод від насосної станції до
Крутогірної, діаметр 920,0 мм,
довжина 240,0 м, сталь, інв.
№РВ00008

1966 30762,10 0,0 Акт на списання
основних засобів №1
13.01.2014

128 Вулична каналізаційна мережа по
вул. Щорса, діаметр 200,0 мм,
довжина 186,52 м, колодязі 8 шт.,
азбестоцемент, інв. №18088/10

1983 24370,73 5979,35 Акт на списання
основних засобів №1
2014 року

129 Вулична каналізаційна мережа по
вул. Щорса, діаметр 200,0 мм,
довжина 28,25 м, колодязі 2 шт.,
чавун, інв. №18088/11

1983 1739,76 573,82 Акт на списання
основних засобів №1
2014 року

130 Водопровідна мережа по вул. М.
Кривоноса на ділянці від вул.
Солом'янської до вул. І. Клименка,
діаметр 150,0 мм, довжина 
372,0 м, чавун, інв. №081806

1963 13737,96 0,0 Акт на списання
основних засобів №83
від 10.12.2013

Всього 16863070,4 1318184,9

Київський міський голова В. Кличко

Про демонтаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 956/1820 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних за*
собів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи лист публічного акціонерного товариства «Київенерго» від 20 листопада 2014 року
№ 42АУ/613В/7501 та лист комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоін*
вестбуд*УКБ» від 4 липня 2014 року № 114/2986, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��омнальном�підприємств

з�питань�бдівництва�житлових�бдин�ів�«Жит-

лоінвестбд-УКБ»�демонтвати�основні�засоби,

зазначені��додат�,�після�бдівництва�нових�ін-

женерних�мереж,�введення�їх�в�е�сплатацію�та

безоплатної�передачі�до��омнальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва��встанов-

леном�поряд��з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

2.�Пблічном�а�ціонерном�товариств�«Ки-

ївенер�о»:

2.1.�Списати��встановленом�поряд��ос-

новні�засоби,�зазначені��додат�,�після�ви�о-

нання�пн�т�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Ви�ористати�придатне�обладнання�де-

монтованих�основних�засобів,�а�непридатні

деталі�та�матеріали�здати�підприємствам,�я�і

здійснюють�збір�вторинної�сировини.

2.3.�Кошти,�отримані�від�реалізації�сиро-

вини,�перерахвати�до�бюджет�міста�Ки-

єва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�10.09.2015�№ 956/1820

Основні засоби, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, перебувають у володінні 

та користуванні публічного акціонерного товариства «Київенерго», 
дозвіл на демонтаж та списання шляхом ліквідації яких надається

Київський міський голова В. Кличко

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 11 липня 2013 року № 07/1/5*203*вих*13 на рішення 

Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 393/9450 
«Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 35/1938 від 24 вересня 2015 року
Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 11 липня 2013 року

№ 07/1/5*203*вих*13 на рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 393/9450 «Про переда*
чу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної грома*
ди міста Києва», вважає неможливим його задоволення у зв’язку з нижченаведеним.

Згідно із частиною першою статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста без*
посередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комуналь*
ній власності, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від
28 березня 2002 року № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і
нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що орга*
ни місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійсню*
ють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власно*
сті, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у по*
стійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купу*
вати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах
умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Згідно із частиною першою статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах пов*
новажень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній те*
риторії.

Згідно із рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 393/9450 «Про передачу в оренду
без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Ки*
єва» Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) доручено укласти договір оренди нежитлових приміщень загальною пло*
щею 67,80 кв. м на вул. Вербицького, 32 з громадською організацією благодійний фонд «Від щирого серця»
на строк 2 роки 364 дні та встановлено орендну ставку в розмірі 1 грн на рік для площі 50 кв. м та 4 % від вар*
тості майна, визначеної експертним шляхом, для площі 17,80 кв. м.

Крім того, листами Фонду державного майна України від 15 червня 2007 року № 10*16*9367 та від 14 лис*
топада 2014 року № 10*16*15652 надано роз’яснення про встановлення орендної плати у випадках, коли ме*
тодикою розрахунку орендної плати передбачено встановлення орендної плати відповідно до розміру орен*
дованих приміщень. Згідно з зазначеними роз’ясненнями у випадках, коли загальна площа приміщень пе*
ревищує допустимий розмір, при визначенні орендної ставки здійснюється арифметичне віднімання вста*
новленої методикою норми площі приміщень від загальної площі приміщень та на нежитлові приміщення,
які становлять залишок віднімання норми від загальної площі приміщень, застосовується орендна плата, пе*
редбачена методикою на приміщення понад встановлену норму. На нежитлові приміщення, які становлять
відняту норму, встановлюється орендна плата, передбачена методикою для приміщень, площа яких менша
або дорівнює відповідній нормі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», статтями 143, 144
Конституції України, частинами першою та п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтею 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь*
кої ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№
з/п

Найменування
основних засобів та їх

технічна
характеристика

Рік
введення в

експлуа*
тацію

Первісна
балансова
вартість,

грн

Залишкова
балансова
вартість,

грн

Підстава
для

списання

Суб'єкт
господарювання, який

передає
новозбудований

об'єкт до комунальної
власності

територіальної
громади міста Києва

1 ТМ ЦО від УТ*2 до УТ*13
на вул. Милославській
(ділянка т/м від ТК 421/11
до ТК 412А), діаметром
250,0 мм, довжиною 351,3
м, інв. 
№ ТМ*10300031253/000

2010 264412,87 169147,57 Акт на
списання
основних
засобів від
10.11.2014
№ 1

Комунальне
підприємство з питань
будівництва житлових
будинків
"Житлоінвестбуд*УКБ"
(лист від 04.07.2014 
№ 114/2986)



1.�Відхилити�подання�застпни�а�про�рора�міста�Ки-

єва�від�11�липня�2013�ро��№ 07/1/5-203-вих-13�на�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�травня�2013�ро�

№ 393/9450�«Про�передач�в�оренд�без�проведення

�он�рс�нежитлових�приміщень��омнальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва».

2.�Дорчити�застпни�ові�місь�о�о��олови�–�се�ретарю

Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ов�О.�Ю.�про�резльтати

роз�ляд�подання�повідомити�застпни��про�рора�міс-

та�Києва�в�становленом�поряд�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 05 лютого 2013 року № 07/1/5*30*вих*ІЗ на рішення 

Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 710/8994 
«Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 34/1937 від 24 вересня 2015 року

Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 05 лютого 2013 року № 07/1/5*30*вих*13 на рішен*
ня Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 710/8994 «Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва», вважає неможливим його задоволення у зв’язку з нижченаведеним.

Згідно із частиною першою статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через ут*
ворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, вирішують інші питання місце*
вого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 28 Статуту тери*
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, територі*
альній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що органи місцевого самовря*
дування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо володіння, користу*
вання та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передава*
ти об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в орен*
ду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах
умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Згідно із частиною першою статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених
законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Згідно із рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 710/8994 «Про передачу в оренду без проведення конкурсу
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва» Департаменту комунальної власності м. Ки*
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено укласти договір оренди не*
житлових приміщень загальною площею 1761,10 кв. м на вул. Жолудєва, 10, літ. А з громадською організацією «Організація інвалі*
дів «Святошин» на строк 2 роки 364 дні та встановлено орендну ставку в розмірі 1 грн на рік для площі 100 кв. м та 1 % від вартості
майна, визначеної експертним шляхом, для площі 1661,10 кв. м.

Крім того, листами Фонду державного майна України від 15 червня 2007 року № 10*16*9367 та від 14 листопада 2014 року № 10*
16*15652 надано роз’яснення про встановлення орендної плати у випадках, коли методикою розрахунку орендної плати передба*
чено встановлення орендної плати відповідно до розміру орендованих приміщень. Згідно з зазначеними роз’ясненнями у випад*
ках, коли загальна площа приміщень перевищує допустимий розмір, при визначенні орендної ставки здійснюється арифметичне
віднімання встановленої методикою норми площі приміщень від загальної площі приміщень та на нежитлові приміщення, які ста*
новлять залишок віднімання норми від загальної площі приміщень, застосовується орендна плата, передбачена методикою на при*
міщення понад встановлену норму. На нежитлові приміщення, які становлять відняту норму, встановлюється орендна плата, пе*
редбачена методикою для приміщень, площа яких менша або дорівнює відповідній нормі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», статтями 143, 144 Конституції України,
частинами першою та п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�подання�застпни�а�про�рора�міста�Ки-

єва�від�05�люто�о�2013�ро��№ 07/1/5-30-вих-13�на

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��рдня�2012�ро�

№ 710/8994�«Про�передач�в�оренд�без�проведення

�он�рс�нежитлових�приміщень��омнальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва».

2.�Дорчити�застпни�ові�місь�о�о��олови�— се�ретарю

Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ов�О.�Ю.�про�резльтати

роз�ляд�подання�повідомити�застпни��про�рора�міс-

та�Києва�в�становленом�поряд�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал» на списання основних засобів, 

які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 955/1819 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та орга*
нізацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «Київводоканал» (лист від 28 листопада 2014 року № 3532/41) та звернення комунального підприємства з
питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд*УКБ» (лист від 30 жовтня 2014 року № 114/5029), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�пблічном�а�ціонерном�товариств

«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�на�списання�шля-

хом�лі�відації�основних�засобів,�я�і�належать�до��ом-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�враховються�на�балансі�пблічно�о�а�ціонерно�о�то-

вариства�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»,�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Зобов’язати�пблічне�а�ціонерне�товариство�«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�ви�ористати�придат-

не�обладнання�демонтованих�основних�засобів�для�ре-

монт�інших�основних�засобів,�а�непридатні�деталі�та

матеріали�здати�підприємствам,�я�і�здійснюють�збір�вто-

ринної�сировини,�з�подальшим�спрямванням�вирче-

них��оштів�до�бюджет�міста�Києва.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�10.09.2015�ро��№ 955/1819

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного товариства 

«Акціонерна компанія «Київводоканал», 
дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається

№
з/п

Найменування основних засобів та їх технічна характеристика Рік введення
в

експлуатацію

Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова

вартість, грн

Підстава для
списання

1 Вулична каналізаційна мережа по вул. Верховинній,
діаметром 200,0 мм, протяжністю 220,15 м, кераміка, інв. №
22032 К

1972 61096,93 42564,98 Акт на списання
основних засобів від
29.10.2014 № 1

2 Водопровідна мережа по вул. Верховинній, діаметром 500,0
мм, протяжністю 68,0 м, чавун, інв. № 005341

1992 25977,69 19199,00 Акт на списання
основних засобів від
21.11.2014 № 145

3 Водопровідна мережа по вул. Верховинній ДСП2675,
діаметром 600,0 мм, протяжністю 88,7 м, сталь, інв. №
005343

1992 35045,62 24783,00 Акт на списання
основних засобів від
21.11.2014 № 145/1

Київський міський голова В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9 æîâòíÿ 2015 ð.

¹140(4736) 

7

ÒÎÂ “Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ “Êîìôîðò — Ìàéñòåð”ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñ-
òàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
ÒÎÂ “Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ “Êîìôîðò — Ìàéñòåð” äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
ÒÎÂ “Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ “Êîìôîðò — Ìàéñòåð” äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 9.10.2015 ð. ïî 23.10.2015 ð. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Ï÷³ëêè,
áóä. 2, òåë./ôàêñ 569-36-15.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11). Õàðàêòåðèñòèêà

îá’ºêòà îðåíäè: âóë.Ïðàçüêà,31, çàãàëüíà ïëîùà 384,8 êâ.ì., â òîìó ÷èñë³ 1 ïîâåðõ—204,90 êâ. ì,

ï³äâàë —179,90 êâ.ì.Âàðò³ñòü—4 736 300,00 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³

âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå

ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê

îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà — 8 %. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —

31 575,33 ãðí, ñòàíîì íà ëèïåíü 2015 ðîêó. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì

10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³ 1/1,

ê³ì. 311, òåë. äëÿ äîâ³äîê 296-56-56.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çâåðíåííÿ
ãðîìàäÿí”ùîäî åëåêòðîííîãî çâåðíåííÿ òà åëåêòðîííî¿ ïåòèö³¿”åëåêòðîííå çâåðíåííÿ
äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ìîæíà íàä³ñëàòè íà å-àäðåñó: zvernen@kma.gov.ua.

Ó çâåðíåíí³ ìàº áóòè çàçíà÷åíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ
ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ, çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿, çàÿâè ÷è
ñêàðãè, ïðîõàííÿ ÷è âèìîãè. Â åëåêòðîííîìó çâåðíåíí³ òàêîæ ìàº áóòè çàçíà÷åíî
åëåêòðîííó ïîøòîâó àäðåñó,íà ÿêó çàÿâíèêó ìîæå áóòè íàä³ñëàíî â³äïîâ³äü, àáî â³äîìîñò³
ïðî ³íø³ çàñîáè çâ’ÿçêó ç íèì.

Ïîäàííÿ ãðîìàäÿíèíîì çâåðíåííÿ, ÿêå ì³ñòèòü íàêëåï ³ îáðàçè,äèñêðåäèòàö³þ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí òà ¿õí³õ
ïîñàäîâèõ îñ³á, êåð³âíèê³â òà ³íøèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, çàêëèêè äî ðîçïàëþâàííÿ íàö³îíàëüíî¿, ðàñîâî¿, ðåë³ã³éíî¿
âîðîæíå÷³ òà ³íøèõ ä³é,òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü,ïåðåäáà÷åíó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

-Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,50 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ â ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó
¹ 43-À íà âóë. Ëåí³íà ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëîùó
20,00 êâ.ì ñòàíîâèòü 1 %, òà íà ÷àñòèíó ïëîù³ 15,50 êâ.ì — 4 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá’ºêòà îðåíäè —243 480,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 463,98 ãðí,áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðî-
áî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êî-
øèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
- ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè, êîìïåíñàö³é òà ñîö³àëüíèõ ãàðàí-

ò³é (2 ïîñàäè);
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó;
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿;
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ïðèçíà÷åííÿì ïåíñ³é;
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà êàäðîâî¿ ðîáîòè (òèì÷àñîâà);
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ (òèì÷àñîâà);
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí (òèì÷àñîâà).

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â êîí-
êóðñ³ íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà 4/7, ê. 11, òåë. 280-69-98.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²Â — ÂËÀÑÍÈÊ²Â ÒÈÌ×ÀÑÎÂÈÕ ÑÏÎÐÓÄ

Ïðî ðîçãëÿä çàÿâ íà êîíêóðñ ùîäî íàäàííÿ ïðàâà íà îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè,

ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ³íôîðìóº, ùî çàñ³äàííÿ

Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî

ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿

ìåðåæ³, ìàéäàí÷èê³â äëÿ õàð÷óâàííÿ á³ëÿ ñòàö³îíàðíèõ çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåíîñèòüñÿ ç

11.00 08.10.2015 íà 11.00 15.10.2015.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíêè, ÿêà åâàêóéîâàíà ó 1986 ðîö³ ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ,
êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ Á, ¹ 302752 íà ³ì’ÿ ²ùåíêî Íàòàë³¿ ²âàí³âíè ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

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

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí/êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñ-
ò³ ðóøíèêî-
ñóøèëüíèê³â

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 24,59 -

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,98 -

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 3,83 -

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 1,05 -

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 -

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 30,45 -

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0,00 -

Ïîñëóãè áàíêó 0,46 -

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 30,91 -

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 37,09 -

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 455,84 54,00

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 15,75 1,87

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 0,00

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 471,59 55,87

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0,00 0,00

Ïîñëóãè áàíêó 7,18 0,85

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 478,77 56,71

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 574,52 68,05



Ì²ÑÒÎ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 43526

9 æîâòíÿ 2015 ð.

¹140(4736)
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Ï²Ä ×ÀÑ ïðîòèïîæåæíîãî ôåñòè-
âàëþ ïðàöþâàëî 20 ð³çíîìàí³òíèõ
ìàéäàí÷èê³â: ê³íîëîãè, ïñèõîëîãè,
ï³ðîòåõí³êè,òåïëîêàìåðà,äèìîêà-
ìåðà, ãàçîäèìîçàõèñíà ñëóæáà, íà-
â÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð. Ãîñò³
ìîãëè ïîáà÷èòè âèñòóï ñïîðòñìå-
í³â ç ïîæåæíî-ïðèêëàäíîãî ñïîð-
òó, ïîêàçîâ³ âèñòóïè ñëóæáîâèõ ñî-
áàê ç Óêðà¿íè é Í³ìå÷÷èíè, âçÿòè
ó÷àñòü ó â³êòîðèíàõ ç ïðàâèë ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè, êîíêóðñàõ, ³ãðàõ,
ùî äîïîìàãàëè ä³òÿì ³ äîðîñëèì
çðîçóì³òè, ÿê³ áóâàþòü íàäçâè÷àé-
í³ ñèòóàö³¿ òà ÿê ïðàâèëüíî ñåáå ïî-
âîäèòè ó ðàç³ ¿õ âèíèêíåííÿ.

Þí³ â³äâ³äóâà÷³ çàõîäó ðàçîì ç
áàòüêàìè çàëàçèëè â êàá³íè ìàøèí,
êðóòèëè âñå,ùî ìîãëî êðóòèòèñÿ,íà-
òèñêàëè êëàêñîíè ñèãíàë³â ñèðåíè.
Óÿâëÿºòå, ÿêèé ðåéâàõ ñòîÿâ íà-
âêðóãè! Îô³öåð ìîá³ëüíî-ðÿòóâàëü-
íîãî öåíòðó Ñåðã³é Îíèùåíêî
äåìîíñòðóâàâ ãîñòÿì,ÿê ïðà-
öþº «ëþëüêà» äëÿ ñïóñêó ïî-

ñòðàæäàëîãî ç
âèñî-

òè. «Âîíà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà çà-
âàëàõ, ï³ä ÷àñ âèáóõó ãàçó â áóäèí-
êó, ÿêùî ïîòåðï³ëèé íå ìîæå ñàì
ñïóñòèòèñÿ ç âèñîòè (ìàº ÿê³ñü ïî-
øêîäæåííÿ ÷è òðàâìè). Ìè êëàäå-
ìî íà ö³ íîø³ ëþäèíó ³ ñïóñêàºìî
âíèç, ïîò³ì ïåðåäàºìî â ðóêè ìå-
äèêàì»,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»
Ñåðã³é Îíèùåíêî.

Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó—öå
ñëóæáà, ÿêà ðåàãóº íà ïîíàä ñîòíþ
ð³çíîâèä³â àâàð³é: êîëè ïàäàþòü
ñòàð³ äåðåâà ï³ä ÷àñ áóðåâ³¿â, îáâà-
ëþºòüñÿ ïëèòêà íà áóäèíêàõ àáî
òðåáà çâ³ëüíèòè ëþäåé ³ç çà÷èíå-
íî¿ êâàðòèðè ÷è ïðîâåñòè õ³ì³÷íó
îáðîáêó ïîìåøêàííÿ, äå ðîçáèâñÿ

ðòóòíèé òåðìîìåòð.
Ðÿòóâàëüíè-

êè ï³ä

÷àñ çàõîäó îðãàí³çóâàëè äëÿ ä³òåé
ìîòóçÿíó ïåðåïðàâó. «Ïîä³áíà ïå-
ðåïðàâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè ïå-
ðåõîä³ ÷åðåç ð³÷êó,ÿð,àëå íàé÷àñò³-
øå â äèòÿ÷èõ òàáîðàõ äëÿ òðåíó-
âàíü. Öå ñïåö³àëüíà âèñîòíà ï³äãî-
òîâêà,òàê çâàíèé ïðîìî-àëüï³í³çì.
Íà í³é òðåíóþòüñÿ ó ìîá³ëüíî-ðÿ-
òóâàëüíèõ öåíòðàõ òà â ñëóæá³ ïîðÿ-
òóíêó»,— ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð ²âà-
íîâ ç Êè¿âñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó.

«ß âïåðøå âäÿãàþ ïðîòèãàç,
òðîõè íåçâè÷íî, àëå íå òÿæêî,—

êàæå 14-ð³÷íèé Â³êòîð, ÿêèé
ïðèì³ðÿâ êèñíåâèé áàëîí ç

ìàñêîþ.— Êîëè âäèõíóâ, ó
ãîëîâ³ íà÷å íå çàïàìî-

ðî÷èëîñü. ß âæå âñòèã
ïîáà÷èòè ïîæåæí³ ìà-
øèíè,ïîñèä³òè çà êåð-
ìîì, ìåí³ òóò ïîäî-
áàºòüñÿ»,— çàõîïëå-
íî ðîçïîâ³äàº Â³êòîð.

«Íàø³ ñîáàêè íà-
òðåíîâàí³ íà òå, ùîá
øóêàòè æèâèõ ëþäåé,
íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ
òåõíîãåííèõ àâàð³é

àáî â ñèòóàö³ÿõ á³ëüø
ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáó:

çàâàëè, çåìëåòðóñè, ïîøóê ó ë³ñ³,
íà â³äêðèòèõ òåðèòîð³ÿõ»,— ïîÿñ-
íþº êîìàíäèð ïîøóêîâî-ðÿòóâàëü-
íîãî âçâîäó ÄÏ «Ìîá³ëüíî-ðÿòó-
âàëüíèé öåíòð» Âàëåð³é Ðàä÷åíêî.

Öüîãî äíÿ ñòîëè÷í³ ïîæåæíè-
êè ïîêàçóâàëè ñâîþ ðîáîòó íå ëè-
øå ç âîãíåì, à é ç âîäîþ.

Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâà
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè Ìèêîëà ×å÷îòê³í,

çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ, Òèì÷àñîâèé ïîâ³ðå-
íèé ó ñïðàâàõ Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Í³ìå÷÷èíà Âîëüô´àí´ Á³í-
äçàéëü, êåð³âíèê GIZ Óêðà¿íà Ñà-
á³íà Ìþëëåð.

Äî ñëîâà,ðÿòóâàëüíèêè Êè¿âñüêî¿
ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè ¹ 25 îòðèìàëè
â³ä óðÿäó Í³ìå÷÷èíè 80 êîìïëåêò³â
áîéîâîãî îäÿãó òà ñïîðÿäæåííÿ �

Ìàëå÷à ³ç çàõâàòîì ãàñèëà âîäíèì áðàíäñïîéòîì óìîâíó ïîæåæó

Äëÿ þíèõ â³äâ³äóâà÷³â ðÿòóâàëüíèêè îðãàí³çóâàëè ìîòóçÿíó ïåðåïðàâóÑîòí³ ä³òëàõ³â ðàçîì ç áàòüêàìè âçÿëè ó÷àñòü â «Ñ³ìåéíîìó äí³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é»

Ìàéáóòí³ ðÿòóâàëüíèêè ïðèì³ðÿëè çàõèñí³ îáëàäóíêè é îáìóíäèðóâàííÿ

Êð³çü âîãîíü ³ âîäó
� Íà òåðèòîð³¿ ñòîëè÷íî¿ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè ¹ 25 â³äáóâñÿ 

«Ñ³ìåéíèé äåíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é»

Ïîæåæíà ÷àñòèíà ¹ 25 íà ï³âäíÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà åêñòðåìàëüíå äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî. Ñîòí³ ä³ò-

ëàõ³â ç áàòüêàìè é áåç íèõ îêóïóâàëè ñïåöòåõí³êó é îáëàäíàííÿ, çàãëÿäàëè â óñ³ ïðèì³ùåí-

íÿ, ïðèì³ðÿëè çàõèñí³ îáëàäóíêè é îáìóíäèðóâàííÿ, ãàñèëè âîäíèì áðàíäñïîéòîì óìîâíó

ïîæåæó, ðÿòóâàëè «ïîòåðï³ëîãî»... Òóò â³äáóâñÿ «Ñ³ìåéíèé äåíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é», îð-

ãàí³çîâàíèé ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ðàçîì ç Í³ìåöüêèì òîâàðèñòâîì ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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