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Ó×ÎÐÀ íà ñòàíö³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàÿ «Ïëîùà Ïåðåìîãè» óðî-
÷èñòî ïðåçåíòóâàëè ñèñòåìó áåç-
êîíòàêòíîãî ïðî¿çäó «MasterCard».
Ïðèáëèçíî 3 ì³ñÿö³ âèòðàòèâ ³í-
âåñòîð, àáè âò³ëèëè öþ ³äåþ. Â³ä-
òàê ïàñàæèðàì á³ëüøå íå ïîòð³á-
íî ÷åêàòè â ÷åðç³ äî êàñèðà, íå ïî-
òð³áíî í³÷îãî êîìïîñòóâàòè — à
ëèøå ìàòè áåçêîíòàêòíó áàíê³â-
ñüêó êàðòî÷êó ³ç ñïåö³àëüíèì ÷³-
ïîì — ïðèêëàñòè ¿¿ äî òóðí³êåòó —
³ âñå. Ïðè öüîìó í³ÿêà äîäàòêîâà

êîì³ñ³ÿ íå ñòÿãóºòüñÿ. Âàðò³ñòü áó-
äå òàêîþ æ ñàìîþ, ÿê ³ ïðè çâè÷àé-
í³é îïëàò³. Âèïðîáóâàâ íà ñîá³ öþ
íîâàö³þ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ. Â³í âêîòðå
ï³äêðåñëèâ, ùî Êè¿â ñòàâ ï’ÿòèì
ì³ñòîì ó ñâ³ò³,äå ³ñíóº ïîä³áíà ñèñ-
òåìà îïëàòè. «ß ââàæàþ, ùî öå äó-
æå çðó÷íî ³ öå äàº ìîæëèâ³ñòü åêî-
íîìèòè ÷àñ. Àäæå ìè ïîñò³éíî êó-
äèñü á³æèìî. Â áóäü-ÿêîìó ì³ñò³
ñâ³òó ìîæíà çà äîïîìîãîþ êàðòêè
ïðèäáàòè êâèòîê. À òóò íå ïîòð³á-

íî í³÷îãî êóïóâàòè — ñèñòåìà àâ-
òîìàòè÷íî ç÷èòóº êîøòè. Äî ê³í-
öÿ ðîêó áåçêîíòàêòíèé ïðî¿çä áó-
äå ââåäåíèé íà âñ³õ ñòàíö³ÿõ Áîð-
ùàã³âñüêî¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ. Òàêîæ ìè ðîçâèâàºìî ñèñòåìó
«Êàðòêà êèÿíèíà». Íåþ òàêîæ ìîæ-
íà ðîçðàõîâóâàòèñÿ â òðàíñïîð-
ò³»» — çàçíà÷èâ ïàí Í³êîíîâ.

×èìàëî ïàñàæèð³â çàö³êàâèëèñü
íîâîââåäåííÿì. Ò³ ç íèõ, õòî âæå
êîðèñòóºòüñÿ áåçêîíòàêòíîþ áàí-
ê³âñüêîþ êàðòêîþ ó ñòîëè÷íîìó
ìåòðîïîë³òåí³ òà ôóí³êóëåð³, ãîâî-
ðèëè, ùî ó ì³ñò³ ïîòð³áíî é íàäà-
ë³ ðîçâèâàòè áåçãîò³âêîâèé ïðî-
¿çä. Çîêðåìà â àâòîáóñ³ ³ òðîëåéáó-
ñ³. Ñåðåä àêòèâíèõ ïðîïàãàíäèñò³â
íîâî¿ ñèñòåìè íà òðàíñïîðò³ áóëî
é áàãàòî ñòóäåíò³â. «Êîæíîãî äíÿ
ÿ âðàíö³ òà ââå÷åð³ ¿æäæó â óí³âåð-
ñèòåò øâèäê³ñíèì òðàìâàºì. Â
ÿêèéñü ìîìåíò ïîðÿä íå áóäå áàí-
êîìàòà, ùîá çàïëàòèòè çà ïðî¿çä,
³ òîìó, çâ³ñíî,äîáðå, ùî º òàêà ñèñ-
òåìó áåçêîíòàêòíîãî ïëàòåæó»,—
ãîâîðèòü ñòóäåíòêà óí³âåðñèòåòó
³ì. Äðàãîìàíîâà Îëåíà. Âîäíî÷àñ
íà äâîõ ñòàíö³ÿõ — «Ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò» òà «Ïëîùà Ïåðåìîãè» âæå
ïðàöþº áåçêîøòîâíèé Wi-fi. Îêð³ì
öüîãî,ôàõ³âö³ «Êè¿âïàñòðàíñó» ðîç-
ðîáèëè ñïåö³àëüíèé ïëàí ðîçâèò-

êó ñòàíö³é øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. ²
ïåðøà ³ç íèõ — öå «Ïëîùà Ïåðå-
ìîãè». Òàì çàïðàöþº âîðê³íã-çî-
íà, äå ç ï³äðó÷íèõ çàñîá³â çðîáëå-
í³ êð³ñëà òà ñòîëèêè. «Ìè ñüîãîäí³
çàïðîâàäæóºìî ïðîåêò áåçêîíòàêò-
íîãî ïðî¿çäó íà ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàÿ ³ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
çìîæåìî çðîáèòè íà ñòàíö³¿ «Ïëî-
ùà Ïåðåìîãè» òàê çâàíó çîíó â³ä-
ïî÷èíêó. Òóò ìîæíà áóäå âèïèòè
÷àþ òà êàâè, â³äïî÷èòè ³ ïî÷åêàòè
íà êîãîñü ³ç äðóç³â. Ìè â³ä³éøëè
â³ä ìåòîäèêè — çäàâàòè êîìóñü â
îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ñòàíö³é, à ñà-
ìèì ðîçâèâàòè âëàñíó ³íôðàñòðóê-
òóðó. Íàøå ï³äïðèºìñòâî çàö³êàâ-
ëåíå, ùîá ç ïðèâàòíîãî òðàíñïîð-
òó ëþäè ïåðåñ³äàëè íà ãðîìàäñüêèé.
Äëÿ öüîãî ìè é ðîáèìî âñå ìîæ-
ëèâå, ùîá êèÿíè â³ä÷óâàëè ìàêñè-
ìàëüíèé êîìôîðò. Òàê âæå äî ê³í-
öÿ íèí³øíüîãî ðîêó 7 íîâèõ âàãî-
í³â, ÿê³ ðîçðîáèëà êîìïàí³ÿ «Åëåê-
òðîí»,êóðñóâàòèìóòü íà ë³í³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ, ùå 50 òðàìâà¿â
ìè â³äðåìîíòóºìî ñàìîñò³éíî»,—
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» äèðåêòîð
ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» Ñåðã³é Ìàéçåëü.

Äîäàìî, ùî íà ñòàíö³¿ «Ïëîùà
Ïåðåìîãè» ÿê ï³ëîòíèé ïðîåêò
âñòàíîâèëè àâòîìàò ç ïðîäàæó
êâèòê³â «e-takets» �

Ñó÷àñíó ñèñòåìó áåçãîò³âêîâîãî ïðî¿çäó çàïðîâà-
äèëè ó÷îðà â ñòîëèö³ íà øåñòè ñòàíö³ÿõ Áîðùàã³â-
ñüêî¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ. Çàïóñòèëè ¿¿ çà
êîøòè ³íâåñòîð³â. Â³äòàê îïëà÷óâàòèìóòü ïðî¿çä
ïàñàæèðè òåïåð çà äîïîìîãîþ êàðòî÷êè, íà ÿê³é º
ñïåö³àëüíèé ÷³ï. Àâòîìàòè÷íî ñèñòåìà ç÷èòóº 
3 ãðí áåç æîäíèõ êîì³ñ³é. Îêð³ì öüîãî, âæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì íà ñòàíö³¿ «Ïëîùà Ïåðåìîãè»
ç’ÿâèòüñÿ âîðê³íã-çîíà, äå êèÿíè çìîæóòü âèïèòè
÷àþ òà êàâè, â³äïî÷èòè. ßê ï³ëîòíèé ïðîåêò òóò
âñòàíîâèëè àâòîìàò ç ïðîäàæó êâèòê³â «e-takets».

Ëåñÿ  ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà ñèñòåìó áåçêîíòàêòíîãî ïðî¿çäó ó øâèäê³ñíîìó òðàìâà¿ çà äîïîìîãîþ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè âèïðîáóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ

Ïàðê «Íàòàëêà» 
ðåêîíñòðóþþòü

Ó ñòîëèö³ òðèâàþòü çàõîäè ç áëàãîóñò-

ðîþ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó «Íàòàëêà»

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.Çîêðåìà ðîç-

ïî÷àëèñÿ ðîáîòè íàä âõ³äíîþ ãðóïîþ

ó ì³ñöÿõ, äå â³äñóòíº ìîùåííÿ äîð³-

æîê, áóäå ïîêëàäåíî òðîòóàðíó ïëèò-

êó (ÔÅÌ).Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿â-

ñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðå-

äîâèùà» Äåíèñ Ï³âíåâ ï³ä ÷àñ ïåðå-

â³ðêè ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó.

«Ïîòð³áíî äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü

òà ðåñóðñ³â, ùîá íàâåñòè ëàä íà öüî-

ìó îá’ºêò³ òà äîâåñòè âñå ðîçïî÷àòå äî

ê³íöÿ.Çàðàç ïàðê,çâè÷àéíî,íå â òîìó

ñòàí³, â ÿêîìó â³í ìàº áóòè. Â³ðþ, ùî

ïîñòóïîâî ìè çìîæåìî çðóøèòè ñïðà-

âó ç ìåðòâî¿ òî÷êè»,—çàçíà÷èâ Äåíèñ

Ï³âíåâ.Òðèâàþòü ðîáîòè ³ íà êè¿âñüêî-

ìó âåëîòðåêó òà ó ñêâåð³ ³ìåí³ Îëåñÿ

Ãîí÷àðà. Çîêðåìà íà âåëîòðåêó äå-

ìîíòîâàíî ïàðêàí òà âñòàíîâëåíî áîð-

òîâ³ êàìåí³ (áîðäþðè).Ó ñêâåð³ êîìó-

íàëüíèêè çä³éñíþþòüîçåëåíåííÿ ïàð-

êó, à òàêîæ íåùîäàâíî âñòàíîâëåíî

íîâ³ ëàâè.

Äî áþäæåòó ì³ñòà 
ïåðåðàõîâàíî ìàéæå
112 ìëí ãðí ïîäàòêó 
íà íåðóõîì³ñòü

Çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó äî

áþäæåòóì.Êèºâà áóëî ñïëà÷åíî 111,7

ìëí ãðí ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî,

â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.Âèêî-

íàííÿ ³íäèêàòèâíîãî ïîêàçíèêà ñêëà-

ëî 116 %,ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ÃÓ ÄÔÑ ó ì.Êèºâ³.Çîêðå-

ìà çà âåðåñåíü 2015 ðîêó äî ì³ñöåâî-

ãî áþäæåòó íàä³éøëî áëèçüêî 5,6 ìëí

ãðí öüîãî ïîäàòêó. ²íäèêàòèâíèé ïî-

êàçíèê âèêîíàíî íà 100 %.

Ç 1 êâ³òíÿ 2014 ðîêóäëÿ íàðàõóâàí-

íÿ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³ä-

ì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, áàçîþ

îïîäàòêóâàííÿ âèçíà÷åíî çàãàëüíó

ïëîùó îá’ºêòà îïîäàòêóâàííÿ.

Íà áåðåç³ îçåðà 
«Ëåáåäèíå» âèÿâëåíî
íåçàêîííî çâåäåíèé
ðåñòîðàí

Ïðîêóðàòóðîþ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó

ì³ñòà Êèºâà çàòâåðäæåíî òà íàïðàâ-

ëåíî äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò ñòî-

ñîâíî ï³äïðèºìöÿ çà ôàêòîì ñàìîâ³ëü-

íîãî çàéíÿòòÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ñà-

ìîâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà.

Âñòàíîâëåíî,ùî ÷îëîâ³ê áåç áóäü-

ÿêèõ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â

çàõîïèâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ

ïðèáåðåæíî-çàõèñíî¿ ñìóãè îçåðà «Ëå-

áåäèíå»,ùî íà ïðîñïåêò³ Ì.Áàæàíà ó

ñòîëèö³, òà íåçàêîííî îáëàøòóâàâ íà

í³é çàêëàä õàð÷óâàííÿ. Ï³äïðèºìöþ

ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³

êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïå-

ðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.197-1 ÊÊ Óêðà¿íè.

Íàðàç³ îáâèíóâàëüíèé àêò ñêåðî-

âàíî äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó

ñòîëèö³ äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про організаційні заходи щодо підготовки плану роботи
Київської міської ради VIII скликання на 2016 рік

Розпорядження № 764 від 19 жовтня 2015 року
Відповідно до пунктів 2, 7, 8, 9 частини четвертої статті 42, частини третьої статті 50 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статті 19 регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, з метою підготовки плану роботи Київської
міської ради VIII скликання на 2016 рік:

1.�Керівни
ам�стр�
т�рних�підрозділів�ви
о-

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

місь
ої�державної�адміністрації)�до�21��р�дня

2015�ро
��подати�
ерівни
��апарат��ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�по�оджені�із�першим

заст�пни
ом,�заст�пни
ами��олови�Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації�відповідно�до

розподіл��обов’яз
ів�плани�роботи�із�під�отов
и

та�внесення�на�роз�ляд�пленарних�засідань�се-

сій�Київсь
ої�місь
ої�ради�VIII�с
ли
ання�на�2016

рі
�прое
тів�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради.

2.�Керівни
��апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�до�28��р�дня�2015�ро
��по-

дати�заст�пни
��місь
о�о��олови —�се
рета-

рю�Київсь
ої�місь
ої�ради�зведений�план�ро-

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

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

під�отов
и�та�внесення�на�роз�ляд�пленарних

засідань�сесій�Київсь
ої�місь
ої�ради�VIII�с
ли-


ання�на�2016�рі
�прое
тів�рішень�Київсь
ої

місь
ої�ради,�розроблений�на�підставі�планів,

зазначених���п�н
ті�1�цьо�о�розпорядження,�та

по�оджений�з�Київсь
им�місь
им��оловою.

3.�Головам�постійних�
омісій�Київсь
ої�місь-


ої�ради�з��рах�ванням�планів�роботи,�зазна-

чених���п�н
ті�1�цьо�о�розпорядження,�та�з��ра-

х�ванням�пропозицій�деп�татів,�деп�татсь
их

фра
цій�та��р�п�Київсь
ої�місь
ої�ради�до�

28��р�дня�2015�ро
��подати�заст�пни
��місь
о-

�о��олови —�се
ретарю�Київсь
ої�місь
ої�ради

затверджені�плани�роботи�відповідних�постій-

них�
омісій�Київсь
ої�місь
ої�ради�із�під�отов
и

та�внесення�на�роз�ляд�пленарних�засідань�се-

сій�Київсь
ої�місь
ої�ради�VIII�с
ли
ання�на�2016

рі
�прое
тів�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради.

4.�Керівни
ам�стр�
т�рних�підрозділів�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),��оло-

вам�постійних�
омісій�Київсь
ої�місь
ої�ради,

�оловам�деп�татсь
их�фра
цій�та��р�п�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради,�деп�татам�Київсь
ої�місь
ої

ради�взяти�до��ва�и,�що���планах�роботи,�за-

значених���п�н
тах�1,�3�цьо�о�розпорядження,

мають�б�ти�визначені�
он
ретні�дати�під�отов-


и�прое
тів�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради,�їх

перелі
�та�назви,�посадові�особи�стр�
т�рних

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


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

трації),�відповідальні�за�під�отов
��прое
тів�рі-

шень,�та�особи,�відповідальні�за�
онтроль�з

під�отов
и�прое
тів�рішень�зі�с
лад��деп�татів —

членів�відповідних�постійних�
омісій�Київсь
ої

місь
ої�ради.

5.�Заст�пни
��місь
о�о��олови —�се
ретарю

Київсь
ої�місь
ої�ради�до�29�люто�о�2016�ро
�

розробити�та�подати�на�роз�ляд�Київсь
ій�місь-


ій�раді�прое
т�план��роботи�Київсь
ої�місь
ої

ради�VIII�с
ли
ання�на�2016�рі
�та�відповідний

прое
т�рішення.

6.�Контроль�за�ви
онанням�п�н
тів�1,�4�цьо-

�о�розпорядження�в�частині,�що�стос�ється�ви-


онання�дор�чень�
ерівни
ами�стр�
т�рних�під-

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

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

по
ласти�на�
ерівни
а�апарат��ви
онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�п�н
тів�3,�4�в�части-

ні,�що�стос�ється�повноважень��олів�постійних


омісій�Київсь
ої�місь
ої�ради,��олів�деп�тат-

сь
их�фра
цій�та��р�п,�деп�татів�Київсь
ої�місь-


ої�ради,�на�заст�пни
а�місь
о�о��олови —�се
-

ретаря�Київсь
ої�місь
ої�ради.

Київський міський голова В. Кличко

Про повернення історичних назв вулицям та провулкам у місті
Києві

Рішення Київської міської ради № 128/2031 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За)

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал)соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої сим)
воліки», враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань від 14 липня 2015 № 4 та з метою збе)
реження історичного спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поверн�ти�історичні�назви�в�лицям�та�про-

в�л
ам���місті�Києві�з�ідно�з�додат
ом�до�цьо-

�о�рішення.

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

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви
онання�п�н
т��1�цьо�о�рішення.

3.�Це�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�«Хрещати
».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз
ів.

Київський міський голова В. Кличко

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�08.10.2015�№�128/2031

Перелік вулиць та провулків м. Києва, яким повертаються історичні назви

№ п/п Проектна назва Нова назва Розташування Район

1. Вулиця Житлова Вулиця Кахи
Бендукідзе

Від вулиці Кіквідзе до кінця забудови Печерський

2. безіменний проїзд Вулиця академіка
Тронька

Від вулиці Академіка Заболотного до
Національного музею народної
архітектури та побуту України

Голосіївський

3. 19 км Житомирського
шосе

вулиця Оборони
Києва

Від Житомирського шосе до кінця
забудови

Святошинський

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування Район

1. вулиця Калінінградська вулиця Гладківська від провулку Богданівського до вулиці
Шовкуненка

Солом'янський

2. провулок Профінтерна провулок Рататюків від вулиці Профінтерна до кінця
забудови

Голосіївський

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування Район

1. Вулиця Марини
Раскової

Вулиця Євгена
Сверстюка

Від вулиці Луначарського Анатолія, Броварського
проспекту до вулиці Плеханова

Дніпровський

№ п/п Стара назва Нова назва Район

1. вулиця Панаса Любченка вулиця Загородня Голосіївський

2. вулиця Червонопрапорна вулиця Пирогівський шлях Голосіївський

3. вулиця Сергія Струтинського вулиця Болсуновська Печерський

4. вулиця Івана Фіалека вулиця Баришівська Печерський

5. провулок Січневий провулок Микильський  B Печерський

6. провулок Щорса вулиця Новогоспітальна Печерський

7. вулиця Аїстова провулок Іпсилантієвський Печерський

8. вулиця Миколи Гайцана провулок Хрестовий Печерський

9. вулиця Тельмана вулиця Німецька Голосіївський та
Печерський

10 вулиця Галі Тимофєєвої вулиця Провіантська Шевченківський

Київський міський голова В. Кличко

Про повернення історичних назв, перейменування 
та найменування вулиць, провулку у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 129/2032 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За)
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним осо)
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій», враховуючи протоколи засідання комісії з питань найменувань від 25 лютого 2015
року № 1, від 27 квітня 2015 року № 2 та від 09 червня 2015 року № 3, а також з метою збереження історичного
спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�в�лицю���місті�Києві�з�ід-

но�з�додат
ом�1.

2.�Поверн�ти�історичні�назви�та�переймен�вати�в�-

лицю�та�пров�ло
���місті�Києві�з�ідно�з�додат
ом�2.

3.�Наймен�вати�в�лиці���місті�Києві�з�ідно�з

додат
ом�3.

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

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви
онання�п�н
тів�1 —3�цьо�о�рішення.

5.�Внести�зміни�до�офіційно�о�довідни
а�«В�-

лиці�міста�Києва»,�затверджено�о�рішенням

Київсь
ої�місь
ої�ради�від�22�січня�2015�ро
�

№ 34/899�«Про�затвердження�офіційно�о�довід-

ни
а�«В�лиці�міста�Києва»,�відповідно�до�п�н
-

тів�1-3�цьо�о�рішення.

6.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте
-

т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

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

врах�вати�в�Реєстрі�в�лиць�та�інших�поімено-

ваних�об’є
тів���місті�Києві�положення�п�н
т�

1�цьо�о�рішення.

7.�Це�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�«Хрещати
».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз
ів.
Київський міський голова В. Кличко

Додато
�1

до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�08.10.2015�№�129/2032

Перелік вулиць, площ, провулків та проспектів, 
які перейменовуються у місті Києві

Додато
�2

до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�08.10.2015�№�129/2032

Перелік вулиць та провулку, яким повертаються історичні назви у місті Києві

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Додато
�3

до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�08.10.2015�№�129/2032

Перелік вулиць, які найменовуються у місті Києві
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Про перейменування вулиць, провулків у Дарницькому районі
Рішення Київської міської ради № 130/2033 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За)
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним осо)
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал)соціалістичного (на)
цистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи прото)
кол засідання комісії з питань найменувань від 31 серпня 2015 року № 5 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�в�лиці���місті�Києві�з�ідно

з�додат
ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви
онання�п�н
т��1�цьо�о�рішення.

3.�Внести�зміни�до�офіційно�о�довідни
а�«В�-

лиці�міста�Києва»,�затверджено�о�рішенням

Київсь
ої�місь
ої�ради�від�22�січня�2015�ро
�

№ 34/899�«Про�затвердження�офіційно�о�до-

відни
а�«В�лиці�міста�Києва»,�відповідно�до

п�н
т��1�цьо�о�рішення.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте
-

т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

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

х�вати�в�Реєстрі�в�лиць�та�інших�поіменова-

них�об’є
тів���місті�Києві�положення�п�н
т��1�цьо-

�о�рішення.

5.�Це�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�«Хрещати
».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз
ів.
Київський міський голова В. Кличко

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�08.10.2015�№�130/2033

Перелік вулиць, провулків, які перейменовуються у Дарницькому районі

2. Вулиця Комінтерну Вулиця Хвойна Від вулиці Переяславської до вулиці Будьонного
Маршала

3. Вулиця Комсомольська Вулиця Нектарна Від вулиці Леніна до вулиці Червоноармійської

4. Вулиця Котовського Вулиця Пасічна Від вулиці Коцюбинського до вулиці Лугової

5. Вулиця Свердлова Вулиця Медоносна Від вулиці Леніна до вулиці Червоноармійської

6. Вулиця Червоноармійська Вулиця Заплавна Від вулиці Лугової до вулиці Автотранспортної

7. Провулок Будьонного 2 Провулок Хлібний Від вулиці Будьонного Маршала до вулиці
Терешкової Валентини

8. Провулок Жданова Провулок Вересковий Від вулиці Жданова до вулиці Борової

9. Провулок Комінтерну 1 Провулок Солодкий Від вулиці Переяславської до вулиці Комінтерну

10. Провулок Комінтерну 2 Провулок Бджолиний Від вулиці Переяславської до кінця забудови

11. Провулок Комінтерну 3 Провулок Лозовий Від вулиці Переяславської до кінця забудови

12. Провулок Комсомольський Провулок Прополісний Від вулиці Лютневої до вулиці Дружби

13. Провулок Котовського Провулок Гречаний Від вулиці Котовського до вулиці Челюскінців

14. Провулок Свердлова Провулок Акацієвий Від вулиці Свердлова до вулиці Комуністичної

15. Провулок
Червоноармійський 1

Провулок Запашний Від вулиці Червоноармійської до вулиці Березневої і
вулиці Горького

16. Провулок
Червоноармійський 2

Провулок Щасливий Від вулиці Червоноармійської вздовж озера
Заплавне до кінця забудови

17. Провулок
Червоноармійський 3

Провулок Радісний Від вулиці Червоноармійської до кінця забудови

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування

1. Вулиця Калініна Вулиця Вуликова Від вулиці Коцюбинського до вулиці Червоноармійської Київський міський голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

23�жовтня�2015�р.�за�№ 152/1263

Про затвердження Положення про порядок надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення міста Києва, 
які опинилися в складних життєвих обставинах

Розпорядження № 1022 від 12 жовтня 2015 року
На виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015 роки, затвердженої

рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ра)
ди від 04 березня 2015 року № 165/1030), з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих
категорій малозахищених верств населення міста Києва, в межах здійснення повноважень органу місцево)
го самоврядування:

1.�Затвердити�Положення�про�порядо
�на-

дання�одноразової�адресної�матеріальної�до-

помо�и�малозабезпеченим�верствам�населен-

ня�міста�Києва,�я
і�опинилися�в�с
ладних�жит-

тєвих�обставинах,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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


о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

23�жовтня�2015�р.�за�№ 152/1263

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

12.10.2015�р.�№�1022

Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва, 

які опинилися в складних життєвих обставинах

1.�Це�Положення�визначає��мови�та�порядо
�надання�одноразової�адресної�матеріальної�до-

помо�и�малозабезпеченим�верствам�населення�міста�Києва,�я
і�опинилися���с
ладних�життє-

вих�обставинах,�за�рах�но
�
оштів,�передбачених���бюджеті�міста�Києва�на�відповідний�рі
.

2.�Одноразова�адресна�матеріальна�допомо�а�(далі�— матеріальна�допомо�а)�надається�пра-

цездатним�особам,�пенсіонерам�та�інвалідам,�я
і�опинилися���с
ладних�життєвих�обставинах

(��разі�дов�отривалої�хвороби,�необхідності�проведення�с
ладно�о�і�доро�о�о�лі
�вання�з�хір�р-

�ічним�втр�чанням,�смерті�близь
их�родичів�(одно�о�з�подр�жжя,�бать
ів,�дітей),�стихійно�о�ли-

ха,�
атастрофи,�пожежі,�повені�та�інших�особливих�обставин�тощо),�я
і�вони�не�мож�ть�подо-

лати�без�сторонньої�підтрим
и,�я
що�середньомісячний�с�
�пний�дохід�на�
ожно�о�члена�сім’ї

за�попередніх�шість�місяців�не�перевищ�є�півтора�прожит
ових�мінім�ми�для�осіб,�я
і�втрати-

ли�працездатність,�на�одн��особ��в�розрах�н
��на�місяць�та�ба�атодітним�сім’ям,�середньомі-

сячний�с�
�пний�дохід�на�
ожно�о�члена�сім’ї�я
их�за�попередні�шість�місяців�дає�право�на�при-

значення�державної�соціальної�допомо�и�малозабезпеченим�сім’ям�відповідно�до�За
он��У
ра-

їни�«Про�державн��соціальн��допомо���малозабезпеченим�сім’ям»�(далі —�малозабезпечені

особи).

3.�Матеріальна�допомо�а�надається�на�підставі�особистої�заяви,�я
а�подається�до��правлінь

праці�та�соціально�о�захист��населення�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�(далі —

�правління)�за�місцем�реєстрації�або�до�Департамент��соціальної�політи
и�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�(далі�— Департамент).

До�заяви�додаються:


опія�паспорта;


опія�пенсійно�о�посвідчення�або�посвідчення�отрим�вача�державної�соціальної�допомо�и�(�

разі�наявності);


опія�довід
и�про�присвоєння�ідентифі
аційно�о�номера�(не�надається�фізичними�особами,

я
і�через�свої�релі�ійні�пере
онання�відмовляються�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�об-

лі
ової�
арт
и�платни
а�подат
ів�та�повідомили�про�це�відповідний�
онтролюючий�ор�ан�і�ма-

ють�відміт
��в�паспорті);


опії�свідоцтв�про�народження�дітей�(для�ба�атодітних�сімей);

довід
а�за�місцем�реєстрації�про�с
лад�сім’ї,�засвідчена�відповідною�житлово-е
спл�атацій-

ною�ор�анізацією�або�ор�аном�самоор�анізації�населення;

до
�менти,�я
і�підтвердж�ють�с
ладні�життєві�обставини,�що�обґр�нтов�ють�потреб��в�надан-

ні�матеріальної�допомо�и;

довід
а�про�доходи�за�попередні�шість�місяців.

4.�Надання�матеріальної�допомо�и�та
ож�може�здійснюватися�за�дор�ченням�Київсь
о�о

місь
о�о��олови,�заст�пни
ів��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�та�за�деп�тат-

сь
ими�зверненнями,���разі�я
що�особи�зверн�лися�із�заявою�до�них,�за�наявності�до
�мен-

тів,�зазначених���п�н
ті�3�цьо�о�Положення.

5.�Матеріальна�допомо�а�виплач�ється����рошовом��ви�ляді�на�підставі:�на
азів��правлінь —

��розмірі�від�200�до�1 000��ривень;

на
азів�Департамент��— ��розмірі�від�200�до�2 500��ривень;

розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адмі-

ністрації)�— ��розмірі�понад�2 500��ривень�за�поданням�Департамент�.

6.�Департамент�та�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�для�вирішення�питань�надан-

ня�матеріальної�допомо�и�мож�ть��творювати�
онс�льтативно-дорадчі�ор�ани�(
омісії).

7.�Розмір�матеріальної�допомо�и�визначається�в�
ожном��
он
ретном��випад
�.

8.�Матеріальна�допомо�а�надається,�я
�правило,�один�раз�на�рі
.

В�о
ремих�випад
ах�при�с
ладних�життєвих�обставинах,�я
і�особа�не�може�подолати�без

сторонньої�підтрим
и,�за�наявності�до
�ментів,�зазначених���п�н
ті�З�цьо�о�Положення,�мате-

ріальн��допомо���може�б�ти�надано�повторно.

9.�У�наданні�матеріальної�допомо�и�може�б�ти�відмовлено���разі�ненадання�заявни
ом�до-


�ментів,�зазначених���п�н
ті�3�цьо�о�Положення.

10.�Рішення�про�надання�або�відмов��в�наданні�матеріальної�допомо�и�повідомляється�за-

явни
���правлінням�або�Департаментом�письмово.

11.�Матеріальна�допомо�а�виплач�ється�в��становленом��поряд
��в�без�отів
овій�формі.

12.�Департамент�та��правління�в��становленом��поряд
��здійснюють:

реєстрацію�заяв�про�надання�матеріальної�допомо�и�та�до
�ментів,�визначених���п�н
ті�3

цьо�о�Положення;

облі
��ромадян,�я
і�звертаються�за�матеріальною�допомо�ою;

роз�ляд�до
�ментів,�визначених���п�н
ті�3�цьо�о�Положення;

надання�матеріальної�допомо�и;

інші�повноваження,�передбачені�цим�Положенням.
Керівник апарату В. Бондаренко
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Зареєстровано�

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

23�жовтня�2015�р.�за�№ 150/1261

Про внесення змін до тарифу на виробництво теплової енергії
Приватному акціонерному товариству «ОРФЕЙ»

Розпорядження № 1005 від 9 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен)
ня 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 коригування тарифу на виробництво теплової енергії, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�тариф��на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�Приватном��а
ціонерном��това-

риств��«ОРФЕЙ»,�встановлено�о�розпоряджен-

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

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

від�20�січня�2015�ро
��№ 31,�зареєстрованим

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

29 січня�2015�ро
��за�№ 7/1118,�ви
лавши�йо-

�о���новій�реда
ції,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

23�жовтня�2015�р.�за�№ 150/1261

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

20.01.2015�р.�№�31

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

09.10.2015�р.�№�1005)

Тариф 
на виробництво теплової енергії Приватному акціонерному

товариству"ОРФЕЙ"

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 1259,72 1511,66

Керівник апарату В. Бондаренко

Про умови оплати праці першого заступника голови 
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

Бялковського В. В.
Розпорядження № 309 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 03 травня
1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» та від 09 березня 2006 року № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів про)
куратури, судів та інших органів» та враховуючи розпорядження Солом’янської районної в місті Києві дер)
жавної адміністрації від 13 березня 2015 року № 81) к «Про переведення на посаду першого заступника голо)
ви Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Бялковського В. В.»:

1.�Взяти�до�відома,�що�Бял
овсь
ом��Воло-

димир��Ві
торович��присвоєно�9-й�ран��дер-

жавно�о�сл�жбовця.

2.�Відповідно�до�записів���тр�довій�
нижці

Бял
овсь
о�о�В.�В.�стаж�державної�сл�жби�ста-

ном�на�16�березня�2015�ро
��с
ладає�00�ро
ів

04�місяці�02�дні.

3.�Встановити�Бял
овсь
ом��В.�В.�з�16�берез-

ня�2015�ро
�:

— посадовий�о
лад�з�ідно�зі�штатним�розпи-

сом;

— надбав
��за�9-й�ран��державно�о�сл�ж-

бовця���розмірі�90,00��ривень;

— надбав
��за�висо
і�дося�нення���праці��

розмірі�50�відсот
ів�посадово�о�о
лад��з��ра-

х�ванням�надбав
и�за�ран��державно�о�сл�ж-

бовця�та�надбав
и�за�висл����ро
ів.
Голова В. Кличко

Про затвердження змін до складу ліквідаційної комісії 
комунального підприємства виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Загальноміський Інформаційний центр реагування на тривожні
виклики та надзвичайні події в м. Києві — «Київ)112»

Розпорядження № 281 від 31 березня 2015 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», За)

кону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб)підприємців», рішення Київської
міської ради від 20 вересня 2012 року,  61/8345 «Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого ор)
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) «Загальноміський Інформаційний центр реагу)
вання на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — «Київ)112» та у зв’язку із кадровими змінами, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У�за�олов
�,�п�н
ті�1,�підп�н
тах�2.1,�2.2.3

п�н
т��2,�п�н
ті�3�розпорядження�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації)�від�24�травня�2013

ро
��№�775�«Про�здійснення�ор�анізаційно-пра-

вових�заходів�щодо�лі
відації�
ом�нально�о�під-

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


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

ції»)�«За�альномісь
ий�Інформаційний�центр

реа��вання�на�тривожні�ви
ли
и�та�надзвичай-

ні�події�в�м.�Києві —�«Київ-112»�слова�«Київсь
ої

місь
ої�ради»�замінити�словом�«Київради».

2.�Затвердити�зміни�до�с
лад��лі
відаційної


омісії�
ом�нально�о�підприємства�ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�«За�альномісь
ий

Інформаційний�центр�реа��вання�на�тривожні

ви
ли
и�та�надзвичайні�події�в�м.�Києві —�«Ки-

їв-112»,�затвердженої�розпорядженням�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�24

травня�2013�ро
��№ 775�ви
лавши�йо�о�в�ре-

да
ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

від�24.05.2013�р.�№�775

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

31.03.2015�р.�№�281)

Склад ліквідаційної комісії комунального підприємства виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

«Загальноміський Інформаційний центр реагування на тривожні виклики
та надзвичайні події в м. Києві ) «Київ)112»

заст�пни
�дире
тора�Департамент��-�начальни
��правління

з�питань�надзвичайних�сит�ацій�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�адміністрації),��олова�
омісії

деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради,�заст�пни
��олови�
омісії

(за�з�одою)

�оловний�б�х�алтер�
ом�нально�о�підприємства�ви
онавчо�о

ор�ан��Київради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

«За�альномісь
ий�Інформаційний�центр�реа��вання�на

тривожні�ви
ли
и�та�надзвичайні�події�в�м.�Києві�— "Київ-

112»,�се
ретар�
омісії

деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради,�заст�пни
��олови�
омісії

(за�з�одою)

�оловний�б�х�алтер�Ком�нальної�аварійно-рят�вальної

сл�жби�"Київсь
а�сл�жба�порят�н
�"

заст�пни
�начальни
а��правління�з�питань�надзвичайних

сит�ацій�-�начальни
�відділ��захист��населення�та�територій

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�адміністрації)

Керівник апарату В.Бондаренко

ТКАЧУК�

Роман�Станіславович

АНДРЄЄВ�

Андрій�Сер�ійович

ЗАГРЕБЕЛЬНА�

Галина�Василівна

КОЛІСНІЧЕНКО�

Оле
сандр�Ми
олайович

ГАЛОЧКА�

Світлана�Павлівна

РЯБЧУК

Оле
сандр�Гри�орович

Про затвердження проектної документації по проекту 
«Реконструкція Деснянської водопровідної станції 

з впровадженням технології знезараження питної води 
з виробництвом та використанням низькоконцентрованого 

гіпохлориту натрію на просп. Алішера Навої, 1 в м. Києві»
Розпорядження № 313 від 6 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто)герой Київ» в межах функ)
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое
тн��до
�ментацію�«Ре
онстр�
ція�Деснянсь
ої�водопровідної�станції�з

впровадженням�техноло�ії�знезараження�питної�води�з�виробництвом�та�ви
ористанням�низь-


о
онцентровано�о��іпохлорит��натрію�на�просп.�Алішера�Навої,�1�в�м.�Києві»,�ре
омендован�

до�затвердження�Державним�підприємством�«Спеціалізована�державна�е
спертна�ор�аніза-

ція —�Центральна�сл�жба�У
раїнсь
ої�державної�б�дівельної�е
спертизи»�(е
спертний�звіт�від

17�червня�2013�ро
��№ 00-2378-12/ІЗ),�з�та
ими�техні
о-е
ономічними�по
азни
ами:

Показники Одиниця виміру Кількість

Характер будівництва реконструкція

Площа ділянки, га 40,8

в тому числі в межах проектування га 1,216

Площа забудови м2 3650,8

Завод з виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію:

B продуктивність по 0,6% гіпохлориту натрію тис. т/рік 364

B розрахункове споживання кам'яної солі тис. т/рік 8,8

B кількість робочих місць (новостворених) місць 38

Дозаторні гіпохлориту натрію та амонізаторні на очисних водопровідних спорудах
(ОВСB1):

B продуктивність по 0,6% гіпохлориту натрію м3/добу 314,81

B продуктивність по сульфату амонію т/добу 0,38

Дозаторні гіпохлориту натрію та амонізаторні на очисних водопровідних спорудах
(ОВСB2):

B продуктивність по 0,6% гіпохлориту натрію м3/добу 314,81

B продуктивність по сульфату амонію т/добу 0,38

Дозаторні гіпохлориту натрію та амонізаторні №1 та №2 на очисних
водопровідних спорудах (ОВСB3):

B продуктивність по 0,6% гіпохлориту натрію м3/добу 371,38

B продуктивність по сульфату амонію т/добу 0,44

Річні витрати:

B електроенергії тис. кВт Bгод 12368

B теплової енергії Г кал 2443,37

B води тис. м3 424,27

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 07.06.2013 р. тис. грн 194204,332

у тому числі:

BбудівельноBмонтажні роботи тис. грн. 33770,460

B устаткування тис. грн 123337,977

B інші витрати тис. грн 37095,895

Тривалість реконструкції міс. 13,0
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2.�Ви
ористання�
оштів�на�по
риття�ризи
��(з�ПДВ),�що�передбачені�прое
том�б�дівництва,

здійснюється�замовни
ом�б�дівництва�на�підставі�обґр�нтов�ючих�до
�ментів�та�рез�льтатів�їх

детальної�перевір
и�ДП�«У
рдержб�де
спертиза».

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпорядження�по
ласти�на�заст�пни
ів��олови�Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз
ів.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 315 від 6 квітня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра)
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263, враховуючи рішення Київської міської ради від 4 березня 2015 року
№ 195/1060 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий
порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної влас)
ності в місті Києві»:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації),�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�8�жовтня�2013�ро
��№ 1810,�що

додаються.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

06.04.2015�р.�№�315

Зміни 
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Абзац�перший�підп�н
т��2.3.��лави�2�розділ��VIII�Ре�ламент��ви
ласти���та
ій�реда
ції:
«2.3.�Прое
ти�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради�щодо�наб�ття�та�припинення�права�на�землю
юридичними�та�фізичними�особами��от�ються�за�поданням�
ерівни
а�стр�
т�рно�о�підрозділ�
ви
онавчо�о�ор�ан��з�питань�земле
орист�вання,�
ерівни
а�юридичної�сл�жби�стр�
т�рно�о
підрозділ��ви
онавчо�о�ор�ан��з�питань�земле
орист�вання�та�по�одж�ються�відповідними
постійними�
омісіями�Київсь
ої�місь
ої�ради».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06 березня 2015 року № 209 «Про визначення
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) генеральним замовником для організації 

та проведення процедур закупівель продуктів харчування 
за рамковими угодами»

Розпорядження № 316 від 6 квітня 2015 року
Відповідно до статей 1, 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель», постанови Кабінету Мі)

ністрів України від 04 липня 2012 року № 602 «Про затвердження Порядку визначення генеральних замовни)
ків та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами», наказу Міністерства еконо)
мічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 «Про затвердження Переліку товарів і по)
слуг, які можуть закуповувати за рамковими угодами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17
травня 2012 року за № 785/21098:

Підп�н
т�2.1�п�н
т��2�розпорядження�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�06�бе-

резня�2015�ро
��№ 209�«Про�визначення�Де-

партамент��освіти�і�на�
и,�молоді�та�спорт��ви-


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

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

ним�замовни
ом�для�ор�анізації�та�проведен-

ня�процед�р�за
�півель�прод�
тів�харч�вання�за

рам
овими���одами»�ви
ласти�в�та
ій�реда
-

ції:

«2.1.�Провести���встановленом��поряд
��про-

цед�ри�за
�півель�прод�
тів�харч�вання�для

та
их�навчальних�за
ладів�
ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва:

дош
ільних,

ш
іл-дитячих�сад
ів,

навчально-виховних�
омпле
сів,�я
і�надають

посл��и,�в�том��числі���сфері�дош
ільної�освіти,

навчальних�за
ладів�інтернатно�о�тип�.».

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про зміни у складі Колегії 
Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 302 від 2 квітня 2015 року
У зв’язку зі змінами у персональному складі Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого орга)

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�с
лад��Коле�ії�Депар-

тамент��соціальної�політи
и�ви
онавчо�о�ор-

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


ої�державної�адміністрації),�затверджено�о

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

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

ної�адміністрації)�від�11�червня�2013�ро
�

№ 923�«Про�Коле�ію�Департамент��соціаль-

ної�політи
и�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

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

міністрації)»,�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

Про зміни у складах комісії з припинення Деснянської районної
у місті Києві ради та комісії з припинення Деснянської районної

у місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 308 від 2 квітня 2015 року

1.�Унести�зміни�до�с
лад��
омісії�з�припи-

нення�Деснянсь
ої�районної���місті�Києві�ради,

затверджено�о�розпорядженням�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації)�від�30�вересня

2010�ро
��№ 787�(в�реда
ції�розпорядження

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

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�21

травня�2014�ро
��№�623),�ви
лавши�йо�о�в�ре-

да
ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�с
лад��
омісії�з�припи-

нення�Деснянсь
ої�районної���місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�30�вересня�2010�ро
��№ 787�(в�реда
-

ції�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�21�травня�2014�ро
��№ 623),

ви
лавши�йо�о�в�реда
ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до реалізації інвестиційного проекту «Впровадження 

альтернативного джерела постачання теплової енергії 
для Санаторної школи)інтернату № 19 за адресою: м. Київ, 

вул. Білицька, 55»
Розпорядження № 304 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк)
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже)
нерно)транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1 189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі)
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен)
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 06 лютого 2015 року № 66/2015), з метою підвищення ефективності залучен)
ня інвесторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі
�об’є
тів,�я
і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�за�альноосвітній�навчальний

за
лад�І-ІІ�ст�пенів�«За�альноосвітня�санатор-

на�ш
ола-інтернат�№ 19»�м.�Києва�замовни-


ом�реалізації�прое
т��«Впровадження�альтер-

нативно�о�джерела�постачання�теплової�енер-

�ії�для�Санаторної�ш
оли-інтернат��№ 19�за

адресою:�м.�Київ.�в�л.�Білиць
а,�55».

3.�Визначити�
ом�нальне�підприємство�ви-


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

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь
е�інвестиційне�а�ентство»�замовни
ом�під-

�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно�о�
он
�рс�.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�«Київсь
е�інвести-

ційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні
о-е
ономіч-

ні�по
азни
и,�можливі�передпрое
тні�пропо-

зиції�за�об’є
том�інвест�вання,�зазначеним��

перелі
�.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд
��орі-

єнтовні�техні
о-е
ономічні�по
азни
и,�можли-

ві�передпрое
тні�пропозиції�за�об’є
том�інвес-

т�вання�з�Департаментом�житлово-
ом�наль-

ної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),�Департаментом�місь
о�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

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


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

трації),�Департаментом�освіти�і�на�
и,�молоді

та�спорт��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


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

трації),�Подільсь
ою�районною�в�місті�Києві

державною�адміністрацією,�за�альноосвітнім

навчальним�за
ладом�І-ІІ�ст�пенів�«За�ально-

освітня�санаторна�ш
ола-інтернат�№ 19»�

м.�Києва.

4.3.�Надати�по�оджені�орієнтовні�техні
о-

е
ономічні�по
азни
и,�можливі�передпрое
тні

пропозиції�та�пропозиції�до��мов�
он
�рс��до

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�в��станов-

леном��поряд
��для�під�отов
и��мов�
он
�рс�.

5.�Департамент��житлово-
ом�нальної�ін-

фрастр�
т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

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

міністрації),�Департамент��
ом�нальної�влас-

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

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

міністрації),�Департамент��місь
о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища�ви-


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

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

партамент��освіти�і�на�
и,�молоді�та�спорт�

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

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

дільсь
ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації,�за�альноосвітньом��навчальном�

за
лад��І-ІІ�ст�пенів�«За�альноосвітня�сана-

торна�ш
ола-інтернат�№ 19»�м.�Києва�за�запи-

тами�
ом�нально�о�підприємства�ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�«Київсь
е�інвести-

ційне�а�ентство»�надавати�необхідні�виснов-


и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов
и

орієнтовних�техні
о-е
ономічних�по
азни
ів

щодо�реалізації�інвестиційно�о�прое
т�.

6.�Постійно�діючій�
он
�рсній�
омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре
онстр�
ції,�реставрації�тощо�об’є
тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�не-

завершено�о�б�дівництва,�інженерно-транс-

портної�інфрастр�
т�ри�міста�Києва�в��станов-

леном��поряд
��провести�інвестиційний�
он-


�рс�із�зал�чення�інвестора.

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

дження�по
ласти�па�першою�заст�пни
а��оло-

ви�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Ні-


онова�І.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

02.04.2015�р.�№ 304

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Впровадження�альтернативно�о�джерела�постачання�теплової�енер�ії�для�Санаторної�ш
о-

ли-інтернат��№ 19�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Білиць
а,�55.
Керівник апарату В. Бондаренко
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Про утворення комісії 
для проведення конкурсу проектів 

з реалізації енергоефективних заходів 
у житлових будинках міста Києва, 

в яких створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних 

будинках
Розпорядження № 307 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання співвласників ба)
гатоквартирного будинку», «Про енергозбереження», рішення Київської міської ради від 26 грудня 2014 ро)
ку № 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у
житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а та)
кож у кооперативних будинках» та з метою конкурсного відбору проектів:

1.�Утворити�
омісію�для�проведення�
он
�р-

с��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�за-

ходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их

створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вар-

тирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�-

дин
ах.

2.�Затвердити�с
лад�
омісії�для�проведення


он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тив-

них�заходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,

в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба-

�ато
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
оопера-

тивних�б�дин
ах,�що�додається.

3.�Затвердити�Положення�про�
омісію�для

проведення�
он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер-

�оефе
тивних�заходів���житлових�б�дин
ах�міс-

та�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвлас-

ни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
о-

оперативних�б�дин
ах,�що�додається.

4.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоря-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

02.04.2015�р.�№ 307

Склад 
комісії для проведення конкурсу проектів 

з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, 
в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 

а також у кооперативних будинках

Пантелеєв�Петро�Оле
сандрович заст�пни
���олови��Київсь
ої��місь
ої�державної

адміністрації,��олова�
омісії

Новиць
ий�Дмитро�Юрійович дире
тор��Департамент����житлово-
ом�нальної

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

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

заст�пни
��олови�
омісії

Бо�дан�Валентина�Іванівна заст�пни
�начальни
а��правління�-�начальни


відділ��реалізації�та�моніторин���про�рам�рефор-

м�вання��правління�розвит
��та�реформ�вання

житлово-�
ом�нальної�інфрастр�
т�ри�Департа-

мент��житлово-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри

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

місь
ої�державної�адміністрації),�се
ретар�
омісії

Березовч�
�Михайло�Оле
сандрович заст�пни
��олови�ГО�"Спіл
а�власни
ів�житла�

м.�Києва"�(за�з�одою)

Гал�ш
а�Олена�Михайлівна деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради�(за�з�одою)

Дєдов�Сер�ій�Ма
арович �олова�правління�ГО�"Асоціація�Територіальна

�ромада"�(за�з�одою)

Карет
о�Володимир�Оле
сандрович деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради�(за�з�одою)�

Клюс�Оле
сандр�Васильович деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради�(за�з�одою)

Малежи
�Олена�Ми
олаївна заст�пни
�дире
тора�-�начальни
���правління

енер�оефе
тивності�Департамент����житлово-


ом�нальної�інфрастр�
т�ри��ви
онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)

Мос
алевсь
ий�Станіслав�Володимирович начальни
���правління���реалізації� �прое
тів

Департамент��житлово-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри

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

місь
ої�державної�адміністрації)

На�мен
о�Дмитро�Володимирович дире
тор�КП�"Гр�па�впровадження�прое
т��з

енер�озбереження�в�адміністративних�і��ромадсь
их

б�дівлях�м.�Києва"

Радчен
о�Віра�Михайлівна начальни
��правління�розвит
��та�реформ�вання

житлово-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри�Департамент�

житлово-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри��ви
онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Терентьєв�Михайло�Оле
сандрович деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради�(за�з�одою)

Тихонов�Оле
сій�Єв�енійович радни
�заст�пни
а��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації�(за�з�одою)

Удод�Тетяна�Дмитрівна заст�пни
�начальни
а��правління�-�начальни


відділ��впровадження�ефе
тивних�методів��правління

та�
он
�рентно�о�середовища��правління�розвит
�

та�реформ�вання�житлово-
ом�нальної�інфра-

стр�
т�ри�Департамент��житлово-
ом�нальної

інфрастр�
т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

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

ністрації)

Швець�Катерина�Оле
сіївна завід�вач� се
тор�� правово�о� забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

02.04.2015�р.�№ 307

Положення про комісію для проведення конкурсу проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких 

створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 
а також у кооперативних будинках

1.�За�альні�положення

1.1.�Положення�про�
омісію�для�проведення�
он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тив-

них�заходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах�(далі —�Положення)�визначає�ф�н
-

ціональн��спрямованість�та�порядо
�ор�анізації�роботи�
омісії�для�проведення�
он
�рс��про-

е
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені

об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах�(да-

лі —�Комісія).

1.2.�Комісія���своїй�діяльності�
ер�ється�Констит�цією�У
раїни,�за
онами�У
раїни,�постано-

вами�Верховної�ради�У
раїни,�а
тами�Президента�У
раїни�та�Кабінет��Міністрів�У
раїни,�на
а-

зами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви
онавчої�влади,�іншими�нормативно-право-

вими�а
тами,�рішеннями�Київсь
ої�місь
ої�ради,�розпорядженнями�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�а�та
ож�цим�Положенням.

2.�Персональний�с
лад�Комісії�та�зміни�до�ньо�о�затвердж�ються�розпорядженням�ви
онав-

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

3.�Основними�завданнями�Комісії�є:

3.1.�Ор�анізація�та�проведення�
он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів��

житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вартирних

б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах.

3.2.�Визначення�переможців�за�рез�льтатами�
он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тив-

них�заходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах.

4.�Комісія�відповідно�до�по
ладених�на�неї�завдань:

4.1.�Приймає�заяв
и�до��часті���
он
�рсні�прое
тів�від�ОСББ�та�ЖБК�за�напрям
ами,�визна-

ченими���п�н
ті�4�Положення�про�
он
�рс�прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів��

житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вартирних

б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах,�затверджено�о�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�26��р�дня�2014�ро
��№�865/865�(далі —�Положення�про�
он
�рс).

4.2.�Проводить�засідання�для�роз�ляд��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів���жит-

лових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�-

дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах.

4.3.�Проводить�оцін
��поданих�прое
тів�відповідно�до�
ритеріїв,�встановлених�п�н
том�9�По-

ложення�про�
он
�рс.

4.4.�Визначає�переможців�
он
�рс��прое
тів.

4.5.�Оприлюднює�о�олошення�про�проведення�
он
�рс��та�повідомлення�про�рез�льтати


он
�рс��на�офіційном��веб-порталі�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)���підрозділі�«ОСББ»�розділ��«Адміністрація»�та�в��азеті�Київсь
ої

місь
ої�ради�«Хрещати
».

5.�Комісія�має�право:

5.1.�Звертатися�до�ор�анів�ви
онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�для�одержання�необхідної�інфор-

мації�та�до
�ментів.

5.2.�Зал�чати�в��становленом��поряд
��до�роз�ляд��та�опрацювання�питань,�що�належать�до

її�
омпетенції,�представни
ів�ор�анів�ви
онавчої�влади,�державних�та�
ом�нальних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій,�інших�фахівців.

6.�Комісія�під�час�ви
онання�по
ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�державними�ор�анами,

ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�незалеж-

но�від�форми�власності.

7.�Формою�роботи�Комісії�є�засідання,�що�проводяться�за�рішенням�її��олови,�а�за�йо�о�від-

с�тності —�за�рішенням�заст�пни
а��олови.

8.�Засідання�Комісії�веде�її��олова,�а���разі�йо�о�відс�тності —�заст�пни
��олови�Комісії.

Під�отов
��матеріалів�для�роз�ляд��на�засіданні�Комісії�та�ведення�прото
ол��засідання�Ко-

місії�забезпеч�є�її�се
ретар.

Засідання�Комісії�вважається�правомочним,�я
що�на�ньом��прис�тні�більш�я
�половина�її�чле-

нів.

9.�Па�засіданнях�Комісія�визначає�переможців�
он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
-

тивних�заходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба-

�ато
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах.

Визначення�переможців�
он
�рс��здійснюється�за�рез�льтатами�оцін
и�прое
тів�за�
ритері-

ями�визначеними�п�н
том�9�Положення�про�
он
�рс.

Рішення�Комісії�про�визначення�переможців�
он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тив-

них�заходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах�вважається�прийнятим,�я
що�за�ньо-

�о�про�олос�вало�не�менше,�ніж�дві�третини�прис�тніх�на�засіданні�членів�Комісії,�а���разі�рів-

но�о�розподіл���олосів,�вирішальним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

Рішення�Комісії�фі
с�ються���прото
олі�засідання,�я
ий�підпис�ється��сіма�прис�тніми�на�за-

сіданні�членами�Комісії.

Член�Комісії�може�ви
ласти���письмовій�формі�о
рем��д�м
�,�що�додається�до�прото
ол�

засідання.

10.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�Комісії�здійс-

нює�Департамент�житлово-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Департамент��житлово-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри

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

місь
ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко
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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

Оформле 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 Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî Âîëîäèìèðà, 10, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 109,70 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåí-
íÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 46,48 ãðí, ì³ñÿ÷-
íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 5099,01 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ ïåðåä-
áà÷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 ¹ 415/1280, 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 ïóáë³êà-
ö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêî-
ãî, 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.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 143508 òà âêëàäêó ¹ 662045 íà ³ì’ÿ Ãóá³íà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ââà-
æàòè íåä³éñíèìè.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÂÐÏ-330 êÂ ÒÅÖ-6 ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ ç³ âñòàíîâëåííÿì ÀÒ-3 ïîòóæí³ñòþ 200 ÌÂÀ

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): ÑÂÏ “ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ” ÏÀÒ “ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ”. Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: 01013, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîìèñëîâà, 4.
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: Ìàéäàí÷èê ä³þ÷î¿ ÒÅÖ-6, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïóõ³âñüêà, 1À.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá’ºêòà): Âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü â³äêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðèñòðîþ, ùî ï³äëÿãàº ðåêîíñòðóêö³¿, ïîâ’ÿçàíà

ç ïðèéîìîì ³ òðàíñôîðìàö³ºþ íàïðóãè åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ¿¿ ïîäàëüøèì ðîçïîä³ëîì òà ïåðåäà÷åþ.
3. Òåõí³÷í³ òà òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Ðåêîíñòðóêö³ÿ â³äêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðèñòðîþ ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåííÿ íîâîãî ñèëîâîãî àâòî-

òðàíñôîðìàòîðà ïîòóæí³ñòþ 200 ÌÂÀ òà ³íøîãî åëåêòðîòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ.
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêòà âèêîíóºòüñÿ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ “Ñõåìè ðîçâèòêó

åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 35 êÂ ³ âèùå ì. Êèºâà äî 2020 ðîêó (² åòàï äî 2010 ðîêó). Êîðèãóâàííÿ”.
Ìåòîþ ðåêîíñòðóêö³¿ º:
- çíèæåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå çà ðàõóíîê çàì³íè ìîðàëüíî òà ô³çè÷íî çàñòàð³ëîãî îáëàäíàí-

íÿ íà îáëàäíàííÿ, òåõíîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;
- çàáåçïå÷åííÿ óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà âîäíå ñåðåäîâèùå ³ ãðóíòè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç íåáåç-

ïå÷íèìè â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ àâòîòðàíñôîðìà-
òîðà â ìàñëîïðèéìàëüíó ÿìó ç ïðèºäíàííÿì äî ìàñëîçá³ðíèêà, äå íàêîïè÷óþòüñÿ â³äõîäè ìàñëà ç ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ éîãî íà óòèë³çàö³þ;

- çàáåçïå÷åííÿ â³äñóòíîñò³ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå íå
º äæåðåëîì âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿:
Çåìåëüíèõ: Óñ³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ ïðîìïëîùàäêè ÒÅÖ-6. Íåîáõ³äí³ñòü â³äâåäåííÿ çåìë³ ó òèì÷àñîâå òà ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ â³äñóòíÿ; 
Ñèðîâèííèõ: Ï³ñîê òà ùåá³íü çàâîçÿòüñÿ ç êàð’ºð³â;
Åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî): Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ íà ÷àñ áóä³âíèöòâà â³äáóâàòèìåòüñÿ â³ä ³ñíóþ÷èõ ñòàö³îíàðíèõ äæå-

ðåë æèâëåííÿ ÒÅÖ-6;
Âîäíèõ: Ïðè áóä³âíèöòâ³ íåîáõ³äí³ñòü áóäå âèçíà÷åíà ó ïðîåêò³, ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïîòðåáà ó âîä³ â³äñóòíÿ; 
Òðóäîâèõ: Áóä³âíèöòâî çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ñèëàìè ï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é, îáñëóãîâóâàííÿ — åêñïëóàòóþ÷îþ îðãàí³çàö³ºþ. Åêñïëóàòà-

ö³ÿ — ³ñíóþ÷èì ïåðñîíàëîì;
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿): Äîñòàâêà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ êîíñòðóêö³é çä³éñíþâàòèìåòüñÿ àâ-

òîòðàíñïîðòîì ïî ³ñíóþ÷èõ àâòîäîðîãàõ.
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: Íàïðóæåí³ñòü åëåêòðè÷íîãî òà ìàãí³òíîãî ïîë³â — çã³äíî ç

ÄÑÍ 239-96 (äëÿ íàñåëåííÿ) òà çã³äíî ç ÄÑàíÏ³Í 203/7524-2003 (äëÿ îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ). Ð³âåíü øóìó â³ä íîâî-
ãî òà ³ñíóþ÷îãî îáëàäíàííÿ — çã³äíî ç ÑÍ 3077-84 (æèòëîâà çàáóäîâà) ÄÑÍ 3.3.6.037-99 (äëÿ îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ).

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: Íå ïðîâîäèòüñÿ.
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: 
Êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Ïîâ³òðÿíå: Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ (áóä³âåëüí³ òà ìîíòàæí³ ðîáîòè) âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íå áóäóòü ïå-

ðåâèùóâàòè ôîíîâ³ êîíöåíòðàö³¿ ïî ì³ñòó. Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ — çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â³äñóòíº.
Âîäíå: Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
¥ðóíò: Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè: Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Çàïîâ³äí³ îá’ºêòè â ðàéîí³ ðîçòàøóâàííÿ ÒÅÖ-6 â³äñóòí³.
Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): Ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêòà çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã ÏÓÅ òà ÄÑÍ 239-96.

Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ: Ïîâîäæåí-

íÿ ç â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà, à ñàìå òðàíñôîðìàòîðíèì ìàñëîì, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè KM Óêðà¿íè â³ä 17 ãðóäíÿ 2012 ð.
¹1221 òà ²íñòðóêö³¿ ùîäî ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÑÂÏ “ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ “ÏÀÒ “ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ”.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ À.2.2-1-2003.
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äíî äî çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â Çàìîâíèêà ç óðàõóâàííÿì â ïîäàëü-

øîìó ãðîìàäñüêî¿ äóìêè.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÂÐÏ-330 êÂ ÒÅÖ-6 ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ ç âñòàíîâëåííÿì ÀÒ-3 ïîòóæí³ñòþ 200 ÌÂÀ

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî íà òåðèòîð³¿ ÒÅÖ-6 çàïëàíîâàíî âèêîíàòè ðåêîíñòðóêö³þ â³äêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðèñòðîþ 330 êÂ òà âñòàíîâèòè
íîâèé ñèëîâèé àâòîòðàíñôîðìàòîð ïîòóæí³ñòþ 200 ÌÂÀ òà ³íøå åëåêòðîòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ. Óñ³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ òå-
ðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà. Ðåêîíñòðóêö³ÿ âèêîíóºòüñÿ ç ìåòîþ:

- çíèæåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå çà ðàõóíîê çàì³íè ìîðàëüíî òà ô³çè÷íî çàñòàð³ëîãî îáëàäíàí-
íÿ íà îáëàäíàííÿ, òåõíîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;

- çàáåçïå÷åííÿ óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà âîäíå ñåðåäîâèùå ³ ´ðóíòè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç
íåáåçïå÷íèìè â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ àâòî-
òðàíñôîðìàòîðà â ìàñëîïðèéìàëüíó ÿìó ç ïðèºäíàííÿì äî ìàñëîçá³ðíèêà, äå íàêîïè÷óþòüñÿ â³äõîäè ìàñëà ç ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ éî-
ãî íà óòèë³çàö³þ; 

- çàáåçïå÷åííÿ â³äñóòíîñò³ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå íå
º äæåðåëîì âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå:
Êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò. Íåãàòèâíèé âïëèâ â³äñóòí³é.
Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå. Åêñïëóàòàö³ÿ âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ íå ïîâ’ÿçàíà ç óòâîðåííÿì òà âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí.
Âîäíå ñåðåäîâèùå. Íåãàòèâíèé âïëèâ â³äñóòí³é. Çàá³ð âîäè ç âîäíèõ îá’ºêò³â òà ñêèä ñò³÷íèõ âîä ó ïîâåðõíåâ³ âîäè ÷è íà ´ðóíò â³äñóòí³.

Åêñïëóàòàö³ÿ âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ çä³éñíþºòüñÿ áåç âèêîðèñòàííÿ âîäè.
¥ðóíòè. Çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ íîâîãî îáëàäíàííÿ â³äñóòíº.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè. Íåãàòèâíèé âïëèâ íà ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò â³äñóòí³é. Çàïîâ³äí³ îá’ºêòè â ðàéîí³ ðîç-

òàøóâàííÿ ÒÅÖ-6 â³äñóòí³.
Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ). Íàïðóæåí³ñòü ÅÌÏ íå ïåðåâèùóâàòèìå íîðìàòèâí³ çíà÷åííÿ äëÿ íàñåëåííÿ çà çîâí³øíüîþ

îãîðîæåþ ï³äïðèºìñòâà (ÄÑÍ 239-96). Ð³âåíü øóìó â³ä íîâîãî òà ³ñíóþ÷îãî îáëàäíàííÿ íå ïåðåâèùóâàòèìå íîðìàòèâí³ çíà÷åííÿ äëÿ êðàþ
íàéáëèæ÷î¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè (ÑÍ 3077-84) òà íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó (ÄÑÍ 3.3.6.037-99).

Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå. Íåãàòèâíèé âïëèâ â³äñóòí³é.
Çàõîäè ùîäî ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó ³ øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ.
²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïóáë³êàö³¿ “Çàÿâè ïðî íàì³ðè” òà “Çàÿâè ïðî åêîëîã³÷í³ íàñ-

ë³äêè ä³ÿëüíîñò³” ó ÇÌ².
Çîáîâ’ÿçàííÿ Çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü.
Â ðåçóëüòàò³ ðåêîíñòðóêö³¿ âèêëþ÷àºòüñÿ íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå òà ëþäèíó. Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê

çîáîâ’ÿçóþòüñÿ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ ð³øåíü, âèìîã ³ ïðà-
âèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 44136

28 æîâòíÿ 2015 ð.
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Ôîíòàíè íà Ìàéäàí³
Ìàáóòü, íàéâ³äîì³ø³ ³ íàéïîïó-

ëÿðí³ø³ ñåðåä êèÿí òà ãîñòåé ì³ñ-
òà — öå ôîíòàíè íà ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³.Ïåðøèé âîäîãðàé ç’ÿâèâ-
ñÿ íà òîä³ ùå Õðåùàòèöüê³é ïëîù³
â ñåðåäèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ çà ðîçïî-
ðÿäæåííÿì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà
Äìèòðà Á³á³êîâà. Â³í æå é ñïîíñî-
ðóâàâ éîãî ñïîðóäæåííÿ. Àëå êè-
ÿíàì ôîíòàí íå ñïîäîáàâñÿ, àäæå
áóâ íåêðàñèâèì òà áðóäíèì ³ òîìó
îòðèìàâ íåïðèâàáëèâó íàçâó —
«óðîä». Ó öåíòð³ îá’ºêòà çíàõîäèâ-
ñÿ âîñüìèêóòíèé áàñåéí, ïîñåðå-
äèí³ ÿêîãî áðèçêàëà ö³âêà âîäè,
ïðîâåäåíà ç ïðèðîäíîãî äæåðåëà.Òà
é âèêîðèñòîâóâàâñÿ â³í á³ëüøå äëÿ
òîãî, ùîá ïî¿òè êîíåé ÷è õóäîáó,òà
ñëóãóâàâ ïîæåæíèì ðåçåðâóàðîì.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ íà éîãî ì³ñ-
ö³ ç’ÿâèâñÿ ÷àâóííèé ôîíòàí. Â³í
áóâ ïðîñòèì, à ï³äõ³ä äî íüîãî â³ä-
ãîðîäæåíèé êëóìáîþ.

Ç ÷àñîì ôîíòàíè íà Ìàéäàí³
çì³íþâàëèñÿ íåîäíîðàçîâî. ² íàé-
çíàìåíèò³øèì ñåðåä êèÿí çàëè-
øàºòüñÿ òàê çâàíà «Ðóëåòêà», ñïî-
ðóäæåíà íà ïî÷àòêó 1980-õ. Äî ñëî-
âà, îô³ö³éíà íàçâà âîäîãðàþ «Äðóæ-
áè íàðîä³â».

Íèí³øíÿ ñåð³ÿ âîäîãðà¿â çâåäå-
íà íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ. Çîêðå-
ìà äî 10-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè íà Ìàéäàí³ â³äêðèëè «Âå-
ëèêèé ôîíòàí» òà «Ìàë³ ôîíòàíè»
(ïàðíà ñòîðîíà âóëèö³ Õðå-
ùàòèê), à òàêîæ «Âîäÿíó
êóëþ», «Êàñêàäíèé» ³ «Çà-
ñíîâíèêàì ì³ñòà Êèºâà» (íå-
ïàðíà ñòîðîíà âóëèö³ Õðå-
ùàòèê).

Ôîíòàí «Ñàìñîí»
Ðàí³øå äëÿ òîãî,ùîá çà-

ëèøèòèñÿ æèòè â Êèºâ³,âàð-
òî áóëî ïðîñòî íàïèòèñÿ
âîäè ç³ çíàìåíèòîãî ôîí-
òàíà íà Ïîäîë³. Öå çã³äíî
ç ëåãåíäîþ ïðî â³äîìèé
ôîíòàí «Ñàìñîí». Ç’ÿâèâ-
ñÿ â³í íà Êîíòðàêòîâ³é
ïëîù³ ó 1749 ðîö³ çà
ïðîåêòîì àðõ³òåêòîðà
²âàíà Ãðèãîðîâè÷à-Áàð-
ñüêîãî.Ì³ñöå áóëî íå âè-

ïàäêîâèì, àäæå ðàí³-
øå òàì çíàõîäèâñÿ ðå-
çåðâóàð, ç ÿêîãî ìåø-
êàíö³ áðàëè âîäó, ùî
ñò³êàëà ç Àíäð³¿âñüêî¿
ãîðè. À êîëè ïî÷àëè ðå-
ìîíòóâàëè ñòàðó ñèñòåìó
âîäîïîñòà÷àííÿ, çáóäóâàëè
êðóãëó ðîòîíäó íà ÷îòèðüîõ
îïîðàõ, ñõîæó íà íåâåëèêèé ïà-
â³ëüéîí. Ï³ä ðîòîíäîþ âñòàíîâèëè
ô³ãóðó àíãåëà ç ÷àøåþ â ðóö³, ç ÿêî¿
òåêëà âîäà, à íà äàõó — äâîìåòðî-
âó ñòàòóþ àïîñòîëà Àíäð³ÿ ç õðåñ-
òîì ó ðóö³. ² òîä³ öåé ôîíòàí íàçè-
âàëè «Ôåë³ö³àí».

Àëå íà ïî÷àòêó XIX ñòîë³òòÿ çà-
ì³ñòü ô³ãóðè àíãåëà ç’ÿâèëàñü ðîç-
ìàëüîâàíà äåðåâ’ÿíà ô³ãóðà Ñàì-
ñîíà, ÿêèé ðîçäèðàº ïàùó ëåâà.
Ðàí³øå ñêóëüïòóðà áóëà äåðåâ’ÿíîþ,
ðîçìàëüîâàíîþ (íèí³ âîíà çíàõî-
äèòüñÿ â Íàö³îíàëüíîìó õóäîæ-
íüîìó ìóçå¿ Óêðà¿íè, íà ïëîù³ æ —
áåòîííà êîï³ÿ).

² ïî÷àëè ïåðåêàçóâàòè ãîðîäÿ-
íè ñêàçàííÿ ïðî ñèíà öàðÿ Äàâè-
äà—Ñàìñîíà,ÿêèé âîþâàâ ïî âñüî-
ìó ñâ³òó. ² í³áèòî ïëèâ â³í îäíîãî
ðàçó Äí³ïðîì, ³ ÿê ò³ëüêè âèéøîâ

ç âîäè íà áåðåã—ïîáà-
÷èâ ëåâà. Ñõîïèâ éî-
ãî çà ïàùó ³ ðàçîì ç

íèì ñêàì’ÿí³â.
Ï à ë î ì -
íèêè, ÿê³

ïðè-

¿æäæàëè äî Êèºâà, â³øàëè íà øèþ
Ñàìñîíà õðåñòèêè,âøàíîâóâàëè éî-
ãî ÿê ñâÿòèíþ ³ ââàæàëè âîäó ç ôîí-
òàíà ö³ëþùîþ. Íà òîé ÷àñ ïîáóòó-
âàëà ëåãåíäà: õòî íàï’ºòüñÿ âîäè ç
«Ëåâà», çàëèøèòüñÿ æèòè â Êèºâ³.

Íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîê³â ôîí-
òàí íåñïîä³âàíî çíåñëè. Àëå ñâîº
äðóãå æèòòÿ «Ñàìñîí» îòðèìàâ ÷å-
ðåç ï³âñòîë³òòÿ äî 1500-ð³÷÷ÿ Êè-
¿âñüêî¿ Ðóñ³, ó 1982-ìó. ² ïîíèí³ â³í
çàëèøàºòüñÿ ïàì’ÿòêîþ, ÿêó îáî-
â’ÿçêîâî ïîòð³áíî ïîáà÷èòè, ïðè-
¿õàâøè äî ñòîëèö³.À êèÿíè âèãàäà-
ëè âæå íîâó ëåãåíäó: ÿêùî çàãàäà-
òè áàæàííÿ ³ îá³éòè íàâêîëî «ùàñ-
ëèâ÷èêà» òðè÷³, òî çàäóìàíå îáî-
â’ÿçêîâî çáóäåòüñÿ.

«×îðíå ìîðå»
Ó ìàëüîâíè÷îìó ïàðêó Øåâ-

÷åíêà º íåâåëèêèé, àëå ÷óäîâèé
òà íåçâè÷íèé ôîíòàí. ×àøà âèêî-
íàíà ó ôîðì³ ×îðíîãî ìîðÿ, ïî-
ðÿä — ñòàòóÿ þíàêà, ÿêèé çëîâèâ
ðèáó ñà÷êîì. Ñïîðóäèëè ôîíòàí
â ñåðåäèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. ² õî÷
çàäóìêà øòó÷íîãî âîäîãðàþ îðè-
ã³íàëüíà, êèÿíè ïðèäóìàëè éîìó
êóìåäíó íàçâó — «Õëîï÷èê ìó÷èòü
ðèáó, àáî Øïðîòè â ñà÷êó». Àëå ïî-
ïðè öå, âñ³ ëþáëÿòü ïðèõîäèòè â³ä-
ïî÷èâàòè ñþäè.

Ôîíòàí «Ãðèâíÿ»
ª â ñòîëèö³ ³ ãðîøîâèé ôîíòàí—

«Çîëîòà ãðèâíÿ». Â³í ùå çîâñ³ì
«þíèé», àäæå ç’ÿâèâñÿ â ñòîëèö³
ëèøå ê³ëüêà ðîê³â òîìó. À âèêîíà-
íå òâîð³ííÿ ñêóëüïòîðà Êîñòÿíòè-
íà Ñêðèòóöüêîãî ó âèãëÿä³ ãðàô³÷-
íîãî ñèìâîëó ãðèâí³ ³ ñêëàäàºòüñÿ
ç äâîõ ÷àø, ÷åðåç ÿê³ ïåðåêèíóòî
ì³ñò, ùî ñèìâîë³çóº äâ³ ãîðèçîí-

òàëüí³ ë³í³¿. Íà
êîæí³é ç ÷àø çà-
ì³ñòü îäí³º¿ ÷àñ-
òèíêè çîëîòî¿ ìî-
çà¿êè âèêîðèñòà-

íà ìîíåòà íîì³íà-
ëîì «îäíà ãðèâíÿ».

Ñêóëüïòóðà çðîá-
ëåíà ç³ ñêëîïëàñòèêó é

êàìåíþ. À ðîçòàøîâàíèé
â³í íà Ïåéçàæí³é àëå¿, íåïî-

äàë³ê ìàéäàí÷èêà, äå ëþáëÿòü áà-
âèòèñÿ ä³òè. Àëå ñèñòåìà ôîíòà-
íó ñïðîåêòîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî
íàâ³òü ÿêùî ìàëþêè áóäóòü íîñè-
òè òóäè ï³ñîê ³ êàì³í÷èêè, âîíà íå
çàñì³òèòüñÿ. Ïîò³ê âîäè â³äñ³âàº
ñì³òòÿ, ³ öå íå äàº éîìó ïîòðàïëÿ-
òè ó ôîðñóíêè âîäîçá³ðíèêà.

Ôîíòàí «Äþéìîâî÷êà»
Îäèí ç íàéêàçêîâ³øèõ ôîíòàí³â

ì³ñòà êðàñóºòüñÿ ïåðåä áóä³âëåþ Êè-
¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿ-
ëüîê. Öå, ïåâíî, íàéóëþáëåí³øèé ç
ôîíòàí³â ì³ñòà ñåðåä ä³òåé, ³ íàçè-
âàºòüñÿ â³í «Äþéìîâî÷êà».Íà øåñ-
òè áðîíçîâèõ ïåëþñòêàõ ðîçêðèòî¿
êâ³òêè, ïðèêðàøåíèõ êîëüîðîâèì
ñêëîì,ñèäèòü,ï³äíÿâøè ðóêè,áðîí-
çîâà ãåðî¿íÿ â³äîìî¿ êàçêè Àíäåð-
ñåíà.Á³ëüøå òîãî,ôîíòàí íåçâè÷íèé
ùå é òèì, ùî º ñâ³òëîìóçè÷íèì —
ñòðóìåí³ ãðàþòü â òàêò ìóçèö³,à ð³ç-
íîêîëüîðîâå ï³äñâ³÷óâàííÿ äîáðå
âèäíî â òåìíèé ÷àñ äîáè.

Â³äêðèòî âîäîãðàé ó 2012 ðî-
ö³. À ñàìà ñêóëüïòóðíà êîìïîçè-
ö³ÿ çðîáëåíà ç áðîíçè ³ ñêëà.

Öåé ôîíòàí ëþáëÿòü íå ëèøå
ä³òêè,äîðîñë³ òåæ â³ä íüîãî â çàõâà-
ò³. Îò, íàïðèêëàä, Ñåðã³é Ì³ùåíêî,
ÿêèé ÷àñòî âîäèòü ñâî¿õ ñèíî÷ê³â
äî Ëÿëüêîâîãî òåàòðó,ðîçïîâ³â: «Âñå
âèêîíàíî â ºäèíîìó ñòèë³ äèòÿ÷î¿
êàçêè. Äóæå ñèìïàòè÷íèé ôîíòàí!
Á³ëÿ íüîãî ïðèºìíî ïîñèä³òè íà ëàâ-
ö³. Êðàñèâèé ³ åëåãàíòíèé».

Ôîíòàíè Òåðìåíà
Ñåðåä ÷èñëåííèõ êè¿âñüêèõ ôîí-

òàí³â º ê³ëüêà ñõîæèõ îäèí íà îäíèé,
íà÷å áëèçíþêè. Öå â³äîì³ ñòàðî-
âèíí³ ôîíòàíè Òåðìåíà. ×àâóíí³
êîíñòðóêö³¿, âèãîòîâëåí³ íà òåðè-
òîð³¿ çàâîäó Îëåêñ³ÿ Òåðìåíà,ç’ÿâè-
ëèñÿ â ñòîëèö³ íàïðèê³íö³ Õ²Õ —

íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ. À ¿õ àâòî-
ðîì ñòàâ àðõ³òåêòîð Îëåêñàíäð Ø³-
ëå.

Ôîíòàíè çðîáëåí³ ó âèãëÿä³ ÷à-
ø³, ùî íàãàäóº êâ³òêó, çàêð³ïëåíó
íà ÷àâóíí³é í³æö³. Ï³äìóðîê ôîí-
òàíà ïðèêðàøàþòü ÷îòèðè ëåâèí³
ãîëîâè, ³ç ïàù ÿêèõ ëëºòüñÿ âîäà,
à íà ñàì³é ÷àø³ ðîçòàøîâàí³ ÷î-
òèðè äåêîðàòèâíèõ åëåìåíòè ó âè-
ãëÿä³ ëþäñüêèõ îñ³á, ç ðîòà ÿêèõ
òàêîæ á’º âîäà.

²ñíóº ëåãåíäà, ùî íà çàâîä³, äå
âèðîáëÿëèñÿ ôîíòàíè, ïðàöþâàâ
ìàéñòðîì îäèí äóæå áðóòàëüíèé ³
çëèé ÷îëîâ³ê. Âñ³ ëèâàðíèêè ïîòàé
éîãî íåíàâèä³ëè ³ íàçèâàëè Ôàðàî-
íîì. ² îñü îäíîãî ðàçó, êîëè â³í êó-
äèñü ïî¿õàâ, âîíè âíåñëè ó âæå ãî-
òîâ³ ôîðìè äåÿê³ çì³íè,â ðåçóëüòà-
ò³ ÷îãî çàì³ñòü ìîðä àíòè÷íèõ ëå-
â³â íà âñ³õ ôîíòàíàõ íåçàáàðîì êðà-
ñóâàëàñÿ çëà ãðèìàñà ìàéñòðà.Êîëè
æ Ôàðàîí ïîâåðíóâñÿ — í³÷îãî âæå
íå ìîæíà áóëî çì³íèòè. Ðîçëþ÷å-
íèé ÷îëîâ³ê çâåðòàâñÿ ó ð³çí³ ³í-
ñòàíö³¿ ç âèìîãîþ äåìîíòóâàòè ôîí-
òàíè,àëå éîãî âèìîãè íå áóëè ïðèé-
íÿò³ äî óâàãè. Ç òèõ ï³ð ïðîéøëî
á³ëüøå ñòà ðîê³â, ³ì’ÿ òîãî ñàìîãî
Ôàðàîíà äàâíî ñòåðëîñÿ ç ïàì’ÿò³
ëþäåé, àëå éîãî îáëè÷÷ÿ íà ôîíòà-
íàõ çàëèøèëîñÿ.

Äî ñëîâà, íà òîé ÷àñ ôîíòàíè,
îêð³ì äåêîðàòèâíî¿, âèêîíóâàëè
ùå é ïðàêòè÷í³ ôóíêö³¿. Ç íèõ áðà-
ëè âîäó äëÿ ì³ñüêèõ ïîòðåá. Çà êîæ-
íèõ ø³ñòü â³äåð âîäè ç âîäîãðàþ
ïîòð³áíî áóëî çàïëàòèòè îäíó êî-
ï³éêó. Ñò³ëüêè æ êîøòóâàëî ³ íà-
ïî¿òè êîíÿ. À ïðîñòî ïîïèòè âîäè
ìîæíà áóëî áåçêîøòîâíî.

Ïåðøèé ôîíòàí Òåðìåíà áóâ
âñòàíîâëåíèé ùå â 1872 ðîö³ íà
Öàðñüê³é (íèí³ ªâðîïåéñüê³é) ïëî-
ù³, àëå äî íàøèõ äí³â, íà æàëü, íå
çáåð³ãñÿ. Íå çáåð³ãñÿ òàêîæ ôîí-
òàí íà Êàðàâàºâñüê³é ïëîù³ (çà-
ðàç ïë. Ëüâà Òîëñòîãî). Íà ñüîãî-
äí³øí³é äåíü â³äîìèõ ÷àâóííèõ
âîäîãðà¿â â ñòîëèö³ ñ³ì — ï’ÿòü âå-
ëèêèõ ³ äâà ìàëèõ. Âñ³ âîíè ä³þ÷³.
Çîêðåìà âåëèê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ñêâå-
ð³ á³ëÿ Çîëîòèõ Âîð³ò, ó ñêâåð³ ³ìå-
í³ ×êàëîâà ïî âóëèö³ Ãîí÷àðà, â
Ìàð³¿íñüêîìó ³ Õðåùàòîìó ïàð-
êàõ òà íà ïëîù³ ²âàíà Ôðàíêà �

×è â³äîìî âàì, ùî ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ â Õðåùàòîìó ïàðêó æèâ ñëîí.À ç éîãî õîáîòà áèâ ìàé-

æå øåñòèìåòðîâèé ñòðóì³íü âîäè. Çâ³ñíî, öå áóâ ñïðàâæí³é ôîíòàí.Òàêå äèâî ç’ÿâèëîñÿ â ñå-

ðåäèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ, êîëè Êóïåöüêèé ñàä ñòóäåíòè áóä³âåëüíîãî ³íñòèòóòó ïåðåòâîðþâàëè íà

Ïðîëåòàðñüêèé. Êîíñòðóêö³ÿ öåìåíòíîãî ñëîíà áóëà äîâîë³ ì³öíîþ ³ çìîãëà «ïåðåæèòè» áîì-

áàðäóâàííÿ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ òà ñòàòè ïåâíèì ñèìâîëîì äëÿ ì³ñòÿí, ÿêèé çîáðàæàëè íà

ëèñò³âêàõ, çí³ìàëè ó ô³ëüìàõ.Àëå ç ÷àñîì çíàìåíèòèé ôîíòàí íåïîì³òíî çíèê.Òà â ñòîëèö³ ç’ÿâè-

ëîñÿ ÷èìàëî íàäçâè÷àéíî ãàðíèõ ³ íàâ³òü íåçâè÷íèõ øòó÷íèõ âîäîãðà-

¿â. ² ò³, õòî âë³òêó çìóøåíèé çàëèøàòèñÿ ó âåëèêîìó ðîçïå÷åíî-

ìó ìåãàïîë³ñ³,ìîæóòü âðÿòóâàòèñÿ â³ä ñïåêè â ò³í³ ïðåêðàñíèõ

ïàðê³â Êèºâà òà çíàéòè ïðîõîëîäó á³ëÿ ôîíòàí³â.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Êè¿â — ì³ñòî ôîíòàí³â
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