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Îïàëåííÿ äëÿ êèÿí, ÿê ³ äëÿ áà-
ãàòüîõ óêðà¿íö³â, ñòàº ðîçê³øøþ.
×èìàëî ìåøêàíö³â ñòîëèö³ âñå
÷àñò³øå çàìèñëþþòüñÿ íàä òèì,
ÿê çàîùàäèòè âçèìêó. Öüîãî ðî-
êó ì³ñüêà âëàäà çàâäÿêè â³äïîâ³ä-
í³é ïðîãðàì³ ïîîá³öÿëà îñíàñòè-
òè ë³÷èëüíèêàìè 4 000 æèòëîâèõ
áóäèíê³â. Ùîá êèÿíè ìîãëè ðå-
àëüíî áà÷èòè, ñê³ëüêè óñüîãî ñïî-
æèâàº áóäèíîê òåïëà, à íå ïëàòè-
òè çà ìàòåìàòè÷íèìè îáðàõóí-
êàìè êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Äíÿìè

çà àäðåñîþ Õàðê³âñüêå øîñå, 58
âñòàíîâèëè îñòàíí³é ó öüîìó ðî-
ö³ çàïëàíîâàíèé 4-òèñÿ÷íèé áó-
äèíêîâèé ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ.
Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ç ðàä³ñòþ êî-
ìåíòóâàëè öþ ïîä³þ. «Ñüîãîäí³
âñòàíîâèëè, çíÿëè ïîêàçíèêè. ²
âæå â ñ³÷í³ ìè áóäåìî áà÷èòè,
ñê³ëüêè íàì íàðàõóþòü êîøò³â.
Àëå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ñïëà÷óâà-
òè äîâåäåòüñÿ çíà÷íî ìåíøå, í³æ
çà ïîïåðåäí³ ì³ñÿö³. Ìè òàê ÷å-
êàëè öüîãî ë³÷èëüíèêà, ùî âæå é

íå â³ðèëè, ùî éîãî íàì çìîíòó-
þòü»,— çàçíà÷èëà Â³ðà Ðóáàí÷óê,
ÿêà ìåøêàº â áóäèíêó íà âóë. Õàð-
ê³âñüêå øîñå, 58.

Âñòàíîâèëè òåïëîì³ð ó ðàìêàõ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè. Íà æàëü, íå âñ³
áóäèíêè öüîãî ðîêó ïîòðàïèëè ó
ñïèñêè íà âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëü-
íèê³â. Àëå òèì, õòî õî÷å îòðèìà-
òè çàñîáè îáë³êó ö³º¿ çèìè, ì³ñòî
íàäàº âèã³äíó ïðîïîçèö³þ. «Ùîá
íå ÷åêàòè 2016 ðîêó, ìè ïðîïîíó-
ºìî âñòàíîâèòè ë³÷èëüíèê áåç-
êîøòîâíî, àëå æèòåëÿì ïîòð³áíî
ïðîô³íàíñóâàòè ïðîåêòóâàííÿ òà
ìîíòàæ ïðèëàä³â. Ê³ëüêà äí³â òî-
ìó ìè àíîíñóâàëè òàêó àêö³þ, ³ ó
íàñ óæå ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ çâåðíåí-
íÿ»,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Òàêèì
÷èíîì, ç äàòè âñòàíîâëåííÿ ë³-
÷èëüíèêà ëþäÿì ïî÷èíàº íàðà-
õîâóâàòèñÿ ïëàòà íå çà òàðèôîì
(íîðìàòèâàìè), à çà âàðò³ñòþ ñïî-
æèòèõ ã³ãàêàëîð³é ç óðàõóâàííÿì
ìåòð³â îïàëþâàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèðè. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÂÑÏ
«Êè¿âñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³» ÏÀÒ
«Êè¿âåíåðãî» ªâãåíà Ãëóøàêà, ó
áóäèíêàõ, äå ë³÷èëüíèê áóäå çà-

ïóùåíî â ñåðåäèí³ ì³ñÿöÿ, ïëàòà
íàðàõîâóâàòèìåòüñÿ çà íîðìàòè-
âàìè, à âåñü ì³ñÿöü ³ç ïîäàëüøèì
ïåðåðàõóíêîì çà ïåð³îä, êîëè ïðà-
öþâàâ ë³÷èëüíèê. ßêùî çèìà òåï-
ëà, òî ë³÷èëüíèêè äàþòü ðåàëüíó
åêîíîì³þ. Îäíàê òàê³ áëàãà ïðè-
ïàëè äî äóø³ ³ êðàä³ÿì. Ïîíàä ñîò-
íþ çàñîá³â îáë³êó ïåðåïðîäàëè
íåäîáðîñîâ³ñí³ çëîâìèñíèêè. Òî-
ìó ³íâåñòîðè äóìàþòü íàä òèì, ÿê
óáåçïå÷èòè ë³÷èëüíèêè â³ä ïîä³á-
íèõ âèïàäê³â. «Ìè çàðàç ðîçðîá-
ëÿºìî çàõîäè, êîòð³ óíåìîæëèâ-
ëÿòü âèêîðèñòàííÿ öèõ ë³÷èëüíè-
ê³â íà ³íøèõ îá’ºêòàõ. Õî÷åìî çà-
ëó÷èòè äî öüîãî «Óêðìåäñòàí-
äàðò», êîòðèé âîëîä³º ³íôîðìà-
ö³ºþ ïî âñ³é Óêðà¿í³, ùîá âêðàäå-
í³ ïðèëàäè îáë³êó íå ìîãëè ïðà-
öþâàòè â æîäíîìó ³íøîìó ì³ñ-
ö³»,— çàóâàæèâ ªâãåí Ãëóøàê.

Äîäàìî, ùî öüîãî ðîêó ñòîëèöÿ
çà êîøòè áþäæåòó òà ³íâåñòèö³é-
íî¿ ïðîãðàìè ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»
âñòàíîâèëî 4 173 çàñîá³â îáë³êó
íà òåïëî. Íàñòóïíîãî ðîêó ì³ñüêà
âëàäà ñòàâèòü àìá³òí³ ïëàíè: îñ-
íàñòèòè âñ³ æèòëîâ³ áóäèíêè Êè-
ºâà òåïëîë³÷èëüíèêàìè �
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Êèÿíàì ïðåçåíòóþòü
ïðîåêòè áþäæåòó  
ì³ñòà òà ïðîãðàìè 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó íà 2016 ð³ê

Â ñåðåäó, 9 ãðóäíÿ, î 12.00 â Êîëîí-

í³é çàë³ ìåð³¿ (Õðåùàòèê, 36, 2-é ïî-

âåðõ) â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòå çàñ³äàí-

íÿ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó, â ðàìêàõ ÿêîãî

ãðîìàä³ ïðåçåíòóþòü ïðîåêòè áþ-

äæåòó ì. Êèºâà òà ïðîãðàìè ñîö³-

àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà

2016 ð³ê.

Ïðåçåíòàö³ÿ ³ îáãîâîðåííÿ ïðî-

åêò³â öèõ äîêóìåíò³â â³äáóäåòüñÿ çà

ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ì³ñòà, ïðåäñòàâ-

íèê³â ãðîìàäñüêîñò³, åêñïåðò³â, äè-

ðåêòîð³â äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ, ãîë³â

ÐÄÀ,äåïóòàò³â Êè¿âðàäè òà ïðåäñòàâ-

íèê³â ÇÌ².

Òàêîæ áóäóòü ïðåçåíòîâàí³ äàí³

ïðîåêòó «Áþäæåò ó÷àñò³».

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ 
ïîâåðíóòî çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó íà ãîð³ 
Ùåêàâèöÿ

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà çàäîâîëü-

íèâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðàòó-

ðè ì³ñòà òà âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèìè

ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ùîäî âèçíàí-

íÿ íåçàêîííèì ïåðåäà÷³ ï³ä æèòëî-

âó çàáóäîâó ä³ëÿíêè, ùî ìàº îñî-

áëèâèé ñòàòóñ ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà

êóëüòóðè.

Ó 2009 ðîö³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè

íà âóë. Îëåã³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ áóëî íàäàíî â îðåíäó ô³-

çè÷í³é îñîá³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

Ïðîêóðîðîì ó ñóä³ äîâåäåíî, ùî

âêàçàíå ð³øåííÿ, à òàêîæ óêëàäå-

íèé íà éîãî ï³äñòàâ³ äîãîâ³ð îðåí-

äè íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì çåìåëü-

íîãî çàêîíîäàâñòâà. Êð³ì òîãî, âñòà-

íîâëåíî, ùî  ä³ëÿíêà ðîçòàøîâàíà

â ìåæàõ ïàì’ÿòêè àðõåîëîã³¿ ãîðè

Ùåêàâèöÿ òà íàëåæèòü äî çåìåëü

³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ, äå ä³º îáìåæåíèé ðåæèì çàáó-

äîâè.

Çâàæàþ÷è íà öå, ïðîêóðàòóðà

ðàéîíó çàÿâèëà ïîçîâ äî ñóäó ùîäî

âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàí-

íÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè òà äîãîâîðó

îðåíäè.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéñóä ó çàäî-

âîëåíí³ ïîçîâó â³äìîâèâ. Íàòîì³ñòü

ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäèâñÿ

ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà òà çàäîâîëü-

íèâ ïîçîâí³ âèìîãè ó ïîâíîìó îá-

ñÿç³.

íîâèíè

4 000 òåïëîì³ð³â — ó ðîáîò³
� Íàñòóïíîãî ðîêó â ñòîëèö³ ïëàíóþòü îñíàñòèòè âñ³ æèòëîâ³ áóäèíêè ïðèëàäàìè 

îáë³êó ñïîæèòîãî òåïëà

Ó ðàìêàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè çà êîøòè ñòîëè÷íîãî áþäæåòó òà çà êîøòè ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ïðèëàäè îáë³êó ñïîæèòîãî òåïëà íàðàç³ âñòàíîâèëè ó
80 %  æèòëîâèõ áóäèíê³â

Ó ðàìêàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè çà êîøòè ñòîëè÷íîãî
áþäæåòó òà çà êîøòè ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ïðèëàäè îáë³êó ñïîæèòîãî
òåïëà íàðàç³ âñòàíîâèëè ó 80 % æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â. Âñ³ âîíè çàïóùåí³ â ðîáîòó ³ çà ¿õí³ìè ïîêàç-
íèêàìè áóäå íàðàõîâóâàòèñÿ ïëàòà çà îïàëåííÿ.
Ò³ áóäèíêè, ÿê³ íå ïîòðàïèëè äî ïðîãðàìè öüîãî
ðîêó, çìîæóòü äî÷åêàòèñÿ ñâîº¿ ÷åðãè âæå â íà-
ñòóïíîìó.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Âî¿íè ÀÒÎ øóêàþòü
ðîáîòó

Äî Êèºâà ïðèâåçëè
ãîëîâíó íîâîð³÷íó
ÿëèíêó
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Ñïèñîê êèÿí — äåìîá³ë³çîâàíèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó ó ñëóæáàõ çàéíÿòîñò³ 

ì³ñòà Êèºâà ÿê áåçðîá³òí³ òà ïîòðåáóþòü ïðàöåâëàøòóâàííÿ
Додато��

до�листа�від�02.12.2015�№�051-12633-014/1-17

№ з/п Професійно�кваліфікаційний склад безробітного
Середня заробітна плата

за останнім місцем
роботи або бажана

заробітна плата
Голосіївський район

1 Водій автотранспортних засобів 4872

2 Менеджер зі збуту, продавець�консультант 1378
3 Оператор лінії у виробництві харчової продукції, транспортувальник

(такелажні роботи)
5000

4 Дизайнер графічних робіт, інженер�технолог 1378
5 Охоронник 1378
6 Фахівець у сфері торгівлі та обслуговування 4872
7 Продавець�консультант 1378
8 Фахівець з організації майнової та особистої безпеки 1378
9 Юрист 4872
10 Водій автотранспортних засобів 1378
11 Майстер (промисловість) 6000
12 Фахівці (в галузі управління) 6000
13 Помічник керівника підприємства 1378
14 Менеджер (управитель) із збуту, торговельний представник 4872
15 Водій автотранспортних засобів, охоронник 1378
16 Штукатур 1378
17 Кухар, охоронник 1378
18 Менеджер (управитель) 1378
19 Бухгалтер (економіст) 5500
20 Директор підприємства 1378
21 Водій автотранспортних засобів 1378
22 Менеджер зі збуту 5512
23 Експедитор 4200
24 Листоноша 5512
25 Водій автотранспортних засобів 1378
26 Менеджер з логістики 3000
27 Водій автотранспортних засобів 5512
28 Менеджер (управитель зі збуту) 1378
29 Менеджер з логістики 3000
30 Охоронник 1378
31 Маркетолог 5512
32 Інспектор патрульної служби 2500

Дарницький район
1 Інженер електрозв'язку 3400
2 Слюсар з механоскладальних робіт 1378
3 Начальник служби охорони 4487
4 Охоронник 6630
5 Бармен 5800
6 Головний експерт (банківська сфера) 6316
7 Кухар 6300
8 Начальник складу 1378
9 Водій автотранспортних засобів 4500
10 Паркувальник, охоронник 4500
11 Фахівець (комп'ютерні науки) 6899
12 Охоронник 5200
13 Охоронник 6000
14 До мобілізації здійснював підприємницьку діяльність 1378
15 До мобілізації здійснював підприємницьку діяльність 1378
16 Водій автотранспортних засобів 6000
17 Кур'єр, охоронник 4800
18 Експедитор, водій автотранспортних засобів 5500
19 Майстер (промисловість), слюсар�електрик з ремонту електроустаткування 6609

20 Економіст з фінансової роботи 6000
21 Слюсар з ремонту автомобілів 5000
22 Водій автотранспортних засобів 6800
23 Оператор друкарського устаткування 5000
24 Водій автотранспортних засобів 6608
25 Фахівець із ресторанної справи 6200
26 Адміністратор, офіціант 4500
27 Технік�інспектор 4000
28 Інженер 6600
29 Кур'єр, підсобний робітник, вантажник 6000
30 Стрілець 5900
31 Юрисконсульт 1378
32 Водій автотранспортних засобів 1378
33 Водій автотранспортних засобів 1378
34 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 6600

35 Водій автотранспортних засобів 1378
36 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта � політолог 1378
37 Головний бухгалтер 3000
38 Електрослюсар будівельний (за освітою) 1378
39 Виконавець робіт 1378
40 Інженер�програміст 6304
41 Менеджер зі збуту 2500
42 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 6000
43 Директор підприємства 4500
44 Водій автотранспортних засобів 6000
45 Начальник відділу кадрів 6769
46 Директор підприємства 6769 
47 Голова ради директорів 6300 
48 Фахівець 6600 

49 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна вища � юрист 1378
50 Міліціонер 6000
51 Водій автотранспортних засобів 4500

Деснянський район
1 Адміністратор, менеджер з туризму 6099
2 Фельдшер ветеринарної медицини 5385
3 Менеджер зі збуту 2000
4 Водій автотранспортних засобів 6600
5 Юрисконсульт, помічник адвоката 1378
6 Водій автотранспортних засобів 6330
7 Інженер з комп'ютерних систем 1378
8 Менеджер зі збуту, мерчендайзер 2500
9 Завідувач складу 6000
10 Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5445
11 Охоронник 6608
12 Науковий співробітник (математика) 1378
13 Інженер 1378
14 Лаборант (освіта) 6608
15 Директор підприємства 6656
16 Верхолаз 4600
17 Начальник відділу 7250
18 Директор підприємства 1378
19 Експедитор транспортний 1378
20 Завідувач складу 1378
21 Директор підприємства (підприємницька діяльність) 1378
22 Охоронник 1378
23 Фахівець (банківська діяльність) 4300
24 Начальник складського господарства 6769
25 Юрист 3300
26 Директор підприємства 1378
27 Машиніст фасувальної машини 4000
28 Менеджер зі збуту 6656

Дніпровський район
1 Майстер (промисловість) 6099
2 Фахівець в сфері аудиту 2000
3 Водій автотранспортних засобів 1378
4 Водій автотранспортних засобів 5000
5 Фахівець (автоматизація та комп'ютерно�інтегровані технології) 5443
6 Інженер з комп'ютерних систем 6000
7 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 1378

8 Копрівник 5000
9 Водій автотранспортних засобів 2725
10 Менеджер з логістики 5000
11 Охоронник 1378
12 Тренер�викладач з виду спорту 5890
13 Муляр 1378
14 Слюсар з ремонту рухомого складу 5000
15 Водій автотранспортних засобів 3541
16 Керівник підприємства, освіта професійно�технічна (маляр) 1378
17 Інженер 6099
18 Консультант з маркетингу 5000
19 Слюсар з ремонту автомобілів 4500
20 Водій автотранспортних засобів 3626
21 Інструктор з організаційно�масової роботи 5000
22 Міліціонер, юрист 5000
23 Охоронник�пожежник 4400
24 Інженер�механік груповий 5000
25 Механік 6000
26 Охоронник, фахівець 1378
27 Командир відділення 1378
28 Керівник підприємства, електрик дільниці 6000
29 Радіотелефоніст, освіта повна загальна середня 6608
30 Геодезист, продавець непродовольчих товарів 1378 
31 Водій автотранспортних засобів, фрезерувальник 5000 
32 Слюсар з ремонту агрегатів 1378 
33 Директор підприємства 1378 
34 Водій автотранспортних засобів 6234 
35 Механік 4983 
36 Приймальник товарів 1378 
37 Водій автотранспортних засобів 1378 
38 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 6600 
39 Столяр 4161 
40 Водій автотранспортних засобів 6352 
41 Водій автотранспортних засобів 1378 
42 Продавець продовольчих товарів 4611 
43 Кур'єр 3191 
44 Завідувач складу 1378 
45 Стрілець 4352 
46 Водій автотранспортних засобів 6000 
47 Стрілець 5520 
48 Менеджер зі збуту 6000 

Оболонський район
1 Слюсар з ремонту автомобілів 3150
2 Складальник�клепальник 3500
3 Електрозварник ручного зварювання 5000
4 Фахівець (харчова технологія) 1500
5 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3000
6 Охоронник 1378 
7 Директор підприємства 6300 
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23 Інженер з охорони праці 5196

24 Інженер 1500

25 Слюсар з механоскладальних робіт 5000

26 Водій автотранспортних засобів 2708 

27 Менеджер (управитель) із збуту 5000 

28 Охоронник, експедитор 1378 

29 Слюсар з ремонту автомобілів, механік 6000 

30 Слюсар�інструментальник 1378 

31 Слюсар�електромонтажник 1500 

32 Радник 6608 

33 Керуючий рестораном 6608 

34 Охоронник 4687 

35 Електрозварник ручного зварювання 4857 

36 Директор підприємства 4279 

37 Слюсар�сантехнік 1378 

38 Машиніст електропоїзда 1378 

39 Начальник відділу кадрів 1378 

40 Водій автотранспортних засобів 1378 

41 Кухар 6083 

42 Водій автотранспортних засобів 4208 

43 Представник торговельний 4500 

44 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта професійно�технічна (верстатник
широкого профілю) 

1378 

45 Директор підприємства 3000 

46 Водій автотранспортних засобів 3750 

47 Директор підприємства 1378 

Солом'янський район

1 Менеджер зі збуту 1378

2 Лицювальник�плиточник 3803

3 Менеджер з логістики 4181

4 Фахівець (сфера торгівлі) 3626

5 Водій автотранспортних засобів 5979

6 Водій автотранспортних засобів 1378

7 Водій автотранспортних засобів 1378

8 Водій автотранспортних засобів 1378

9 Кухар 1378

10 Юрист 6330

11 Менеджер, економіст 6899

12 Водій автотранспортних засобів 6530

13 Водій автотранспортних засобів, інструктор зі спорту 3265

14 Заступник начальника управління, економіст 6899

15 Менеджер зі збуту, товарознавець, економіст 4374

16 Агент страховий 6899

17 Технік�технолог 1378

18 Майстер (промисловість), експедитор 3254

19 Комплектувальник 5300

20 Експерт 1378

21 Начальник відділу 1378

22 Інженер 1378

23 Слюсар�ремонтник 6600

24 Начальник виробництва 1378

25 Експедитор 1378

26 Кухар 2500

27 Слюсар�сантехнік 1378

28 Водій автотранспортних засобів 6608

29 Експедитор 3362

30 Інженер механік груповий 1378

31 Охоронник 4813

32 Комірник 3380

33 Адміністратор 6678

Шевченківський район

1 Менеджер в оптовій торгівлі 5000

2 Майстер (харчова промисловість) 1378

3 Технік�будівельник, муляр 1378

4 Офіс�адміністратор 1378

5 Інженер�конструктор 1378

6 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 1378

7 Викладач вищого навчального закладу (історія) 1378

8 Адміністратор 1378

9 Експедитор 1378

10 Електроосвітлювач 1378

11 Кур'єр 1378

12 Біолог 1378

13 Слюсар�інструментальник, майстер 1378

14 Столяр 1378

15 Вантажник 1378

16 Налагоджувальник холодного штампувального устаткування 1378

17 Директор виконавчий 1378

18 Слюсар�ремонтник 3800

19 Режисер телебачення 1378

20 Продавець продовольчих товарів 1378

21 Водій автотранспортних засобів 1378

22 Менеджер зі збуту 1378

23 Начальник дільниці 1378

24 Водій автотранспортних засобів 1378

25 Аудитор 1378

26 Охоронник 1378

27 Експедитор 1378

28 Водій автотранспортних засобів 1378

29 Економіст 5022

30 Пресувальник стінових виробів 1378

8 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 1500

9 Менеджер із збуту 4000

10 Керівник підприємства, освіта базова вища (економіст з фінансової роботи) 3000

11 Водій автотранспортних засобів 1378

12 Охоронник 5000

13 Менеджер (управитель), заступник директора 5500

14 Менеджер (управитель) із збуту 5500

15 Виконавець робіт 4800

16 Охоронник 4000

17 Менеджер (управитель) із збуту 2000

18 Друкар офсетного плоского друкування 6000

19 Охоронник 5000

20 Менеджер (управитель) із збуту 3000

21 Штампувальник (холодно штампувальні роботи), охоронник 6000

22 Апаратник приготування замісів 2000

23 Механік 4000

24 Токар 1378

25 Заступник директора 1378

26 Менеджер зі збуту 2600

27 Менеджер (управитель) 1378

28 Менеджер з реклами 6000

29 Менеджер (управитель) 5000

30 Заступник директора 3500

31 Фахівець (інкасатор) 4000

32 Заступник директора 3000

33 Командир авіаційного загону 6000

34 Менеджер з питань регіонального розвитку 5000

35 Водій автотранспортних засобів 5260

36 Комплектувальник товарів 6608

37 Завідувач господарством 6600

38 Інспектор 6600 

39 Водій автотранспортних засобів 4200 

40 Електрик дільниці 4200 

41 Водій автотранспортних засобів 4500 

Печерський район 

1 Старший оперуповноважений в особливо важливих справах, юрист 6899 

2 Фахівець з найму робочої сили 1425 

3 Охоронник 6330 

4 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 1378 

5 Спеціаліст державної служби 1378 

Подільський район 

1 Комірник 1378 

2 Продавець�консультант 5219 

3 Водій автотранспортних засобів 6000 

4 Водій автотранспортних засобів, експедитор 5283 

5 Водій автотранспортних засобів 5315 

6 Водій автотранспортних засобів 5000 

7 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта повна загальна середня 1378 

8 Керівник підрозділу 1378 

9 Юрист 1378 

10 Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 1378 

11 Фахівець із соціальної роботи, психолог 1378 

12 Економіст, менеджер 1378 

13 Інженер�будівельник 1378 

14 Мерчендайзер 1378 

15 Продавець�консультант 1378 

16 Прокурор 10000 

17 Кухар 1378 

18 Адміністратор 7000 

19 Друкар флексографічного друкування 5800 

20 Керівник групи 1378 

21 Начальник комерційного відділу 1378 

22 Фахівець 1378 

23 Фахівець 1378 

24 Сестра медична 6770 

25 Арматурник 1378 

26 Фахівець (банківська діяльність) 7200 

27 Електромонтер з експлуатації електролічильників 1378 

Святошинський район

1 Оперуповноважений 3829

2 Юрист 4650

3 Вантажник 5807

4 Охоронник 3800

5 Слюсар�електромонтажник 1500

6 Кухар 3500

7 Завідувач складу 5000

8 Охоронник 5800

9 Водій автотранспортних засобів 1500

10 Водій автотранспортних засобів 1378

11 Охоронець 1378

12 Кухар 1378

13 Керівник структурного підрозділу�головний спеціаліст 5000

14 Фрезерувальник 6000

15 Керівник у сфері будівництва 1378

16 Токар 6000

17 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта професійно�технічна (помічник
машиніста електропоїзда)

3000

18 Кухар 1378

19 Менеджер зі збуту, економіст 5500

20 До мобілізації не мав досвіду роботи, освіта початкова загальна 1378

21 Викладач вищого навчального закладу 5493

22 Фахівець із організації інформаційної безпеки 1378
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Про надання статусу бульварів чотирьом земельним ділянкам
вздовж Великої Кільцевої дороги та вулиці Лятошинського 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 790/1654 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 1, статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій територій» Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�чотирьом�земельним�ділян�ам

вздовж�Вели�ої�Кільцевої�доро�и�та�в�лиці�Ля-

тошинсь�о�о���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(з�ідно�з��арто�рафічними�додат�ами)�стат�с�б�ль-

варів.

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

�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�за-

твердження�Про�рами�розвит���зеленої�зони

м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�ван-

ня�зелених�насаджень�в�центральній�частині

міста»,�а�саме:�додати�б�львари�з�ідно�з�п�н�-

том�1�цьо�о�рішення�до�перелі���б�льварів�Го-

лосіївсь�о�о�район�.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно�о��орист�вання�земельними�ділян-

�ами�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельних�діляно��з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и�та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

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

Київський міський голова В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України щодо зменшення сплати мит, податків та зборів 

операцій з ввезення на митну територію України транспортних
засобів, оснащених електричними двигунами та двигунами 

на водневих паливних елементах
Рішення Київської міської ради № 477/1341 від 14 травня 2015 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни

зі�зверненням�щодо�зменшення�сплати�мит,

подат�ів�та�зборів�операцій�з�ввезення�на�мит-

н��територію�У�раїни�транспортних�засобів,

оснащених�еле�тричними�дви��нами�та�дви-

��нами�на�водневих�паливних�елементах,�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�набирає�чинності�з�дня�офі-

ційно�о�оприлюднення�в��азеті�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�14.05.2015�№�477/1341

ЗВЕРНЕННЯ
Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо зменшення
сплати мит, податків та зборів операцій з ввезення на митну територію

України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами 
та двигунами на водневих паливних елементах

Щоденно�на�доро�и�м.�Києва�виїжджають�біля�1,5�мільйона�автомобілів,�ш�ідливі�ви�иди�я�их

становлять�221�тисяч��тонн�забр�днюючих�речовин�щоро��,�що�становить�87�%�від�за�ально�о

рівня�забр�днення�в�столиці�У�раїни.

Еле�тромобілі�та�автомобілі�на�водневих�паливних�елементах�є�більш�е�ономічними�та�е�о-

ло�ічними�засобами�перес�вання,�але�в�У�раїні�вони�не�отримали�широ�о�о�розповсюдження

через�те,�що,�на�відмін��від�майже�всіх��раїн�світ�,�з�ідно�з���раїнсь�им�за�онодавством�вве-

зення�транспортних�засобів,�оснащених�еле�тричними�дви��нами�та�дви��нами�на�водневих

паливних�елементах,�оподат�ов�ється�майже�на�одна�овом��рівні�з�ввезенням�автомобілів�з

дви��нами�вн�трішньо�о�з�оряння.�Станом�на�почато��2015�ро���сплата�всіх�подат�ів�та�зборів

призводить�до�здороження�та�их�автомобілів�на�40%�від�їх�вартості.

Крім�то�о,�варто�зазначити,�що�У�раїна�є�імпортером�нафти�та��аз�,�що�в��мовах�зовнішньої

а�ресії�ставить�під�за�роз��національн��безпе���нашої��раїни,�а�том��питання�розвит���енер�о-

збері�аючих,�е�оло�ічно�безпечних�видів�транспорт��є�а�т�альним�та�невід�ладним.

Врахов�ючи�вищезазначене,�Київсь�а�місь�а�рада�просить�Кабінет�Міністрів�У�раїни�ініціюва-

ти�внесення�змін�до�подат�ово�о�за�онодавства�У�раїни�щодо�зменшення�сплати�мит,�подат-

�ів�та�зборів�операцій�з�ввезення�на�митн��територію�У�раїни�транспортних�засобів,�оснаще-

них�еле�тричними�дви��нами�та�дви��нами�на�водневих�паливних�елементах.

Київський міський голова В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Комітету Верховної
Ради України з питань правової політики та правосуддя, 

Верховного Суду України та Державного підприємства 
«Інформаційні судові системи» щодо впорядкування діяльності

Єдиного державного реєстру судових рішень
Рішення Київської міської ради № 476/1340 від 14 травня 2015 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Комітет��Верховної�Ради

У�раїни�з�питань�правової�політи�и�та�правос�д-

дя,�Верховно�о�С�д��У�раїни�та�Державно�о

підприємства�«Інформаційні�с�дові�системи»

щодо�впоряд��вання�діяльності�Єдино�о�дер-

жавно�о�реєстр��с�дових�рішень�з�ідно�з�додат-

�ом.

2.�Це�рішення�набирає�чинності�з�дня�офі-

ційно�о�оприлюднення�в��азеті�«Хрещати�».

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

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

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

поряд���та�боротьби�з��ор�пцією

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�14.05.2015�№�476/1340

ЗВЕРНЕННЯ
Київської міської ради до Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя, Верховного Суду України та Державного
підприємства «Інформаційні судові системи» щодо впорядкування 

діяльності Єдиного державного реєстру судових рішень
З�ідно�з�положеннями�За�он��У�раїни�«Про�дост�п�до�с�дових�рішень»�метою�йо�о�прийнят-

тя�є�забезпечення�дост�пності�інформації�про�роз�ляд�с�дової�справи�сторонам,�від�ритості�ді-

яльності�с�дів�за�альної�юрисди�ції,�про�нозованості�с�дових�рішень�та�сприяння�одна�овом�

застос�ванню�за�онодавства.�Діяльність�Єдино�о�державно�о�реєстр��с�дових�рішень�мала

сприяти�боротьбі�з��ор�пцією,�від�ритості�с�дової�системи�та�спрощенню�дост�п��до�право-

с�ддя�та�аналіз��с�дової�пра�ти�и�та�її�ви�ористання���пра�тичній�роботі.

Одна�,�за�де�іль�а�ро�ів�ф�н�ціон�вання�реєстр��не�вдалося�дося�н�ти�то�о,�щоб��ожне�с�-

дове�рішення�неодмінно�потрапляло�до�реєстр�.�Часто�не�можна�відш��ати��інцево�о�рішення

��справі,�не��аж�чи�вже�про�проміжні��хвали,�я�і�вс�переч�за�он��не�потрапляють�до�реєстр�.

Крім�то�о,�с�дові�рішення�вносяться�до�реєстр��із�величезними�затрим�ами.

Внаслідо��чо�о�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�дотримання�за�онності,

правопоряд���та�боротьби�з��ор�пцією�надходить�значна��іль�ість�с�ар���ромадян�щодо�пор�-

шення�їх�права�на�отримання�інформації�про�час�та�місце�роз�ляд��с�дових�справ,�сторонами

я�их�вони�є.

Врахов�ючи�вищезазначене,�Київсь�а�місь�а�рада�просить�Комітет�Верховної�Ради�У�раїни�з

питань�правової�політи�и�та�правос�ддя,�Верховний�С�д�У�раїни�та�Державне�підприємство�«Ін-

формаційні�с�дові�системи»�вжити�заходів�для�належно�о�ф�н�ціон�вання�Єдино�о�державно-

�о�реєстр��с�дових�рішень,�а�та�ож�передбачити�оп�блі��вання�в�Єдином��державном��реєс-

трі�с�дових�рішень�інформації�щодо�дати�розміщення�в�реєстрі��ожно�о�с�дово�о�рішення.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку
№ 33/35 на вул. Маршала Тимошенка в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 931/1795 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

щею�0,16��а�біля�б�дин���№ 33/35�на�в�л.�Мар-

шала�Тимошен�а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

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

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

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

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

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

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

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

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

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

с�верів�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зеле-

но�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о�зем-

ле�орист�вання�земельної�ділян�и�площею�0,16

�а�біля�б�дин���№ 33/35�по�в�л.�Маршала�Ти-

мошен�а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�бла�о�строю�земель-

ної�ділян�и�площею�0,16��а�біля�б�дин���№ 33/35

на�в�л.�Маршала�Тимошен�а�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Тропініна, 3/5 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 119/2022 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс'
терства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з ме'
тою раціонального використання і збереження зелених насаджень та підвищення рекреаційного потенціалу
міста Києва, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�апарат��Верховної�ради�У�ра-

їни�право�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�(91:075:0002)�площею�0,1676

�а�на�в�л.�Тропініна,�3/5���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва,�надане�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�10.07.2003�№ 638-28/798.

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

(91:075:0002)�площею�0,1676��а�на�в�л.�Тро-

пініна,�3/5���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�з�ідно�з�додат�ами�до�цьо�о�рішення.

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

леної�зони�м.�Києва�та��онцепції�форм�вання

зелених�насаджень�в�центральній�частині�міс-

та�на�період�до�2015�ро��,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(Таблиця�2�«Озеленені�території

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

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

ним�вимо�ам»),�додавши�с�вер�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�рішення�до�перелі���с�верів�Шев-

чен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

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

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

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

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

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор-

�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформлен-

ня�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою�(91:075:0002)�площею�0,1676��а�на

в�л.�Тропініна,�3/5���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

5.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор-

�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформлен-

ня� та� бла�о�строю� земельної� ділян�и

(91:075:0002)�площею�0,1676��а�на�в�л.�Тро-

пініна,�3/5���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

6.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити����а-

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

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків
№ 14'а — 16'а на проспекті Оболонському в Оболонському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 948/1812 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс'
терства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з ме'
тою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

площею�0,2��а�біля�б�дин�ів�№ 14-а —�16-а�на

просп.�Оболонсь�ом��в�Оболонсь�ом��районі

м.�Києва�з�ідно�з�планом-схемою,�що�додає-

ться.

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

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

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

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

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

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

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

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

с�верів�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові

заходи�щодо�оформлення�права�постійно�о

земле�орист�вання�земельної�ділян�и�площею

0,2��а�біля�б�дин�ів�№ 14-а —�16-а�на�просп.

Ободонсь�ом��в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові

заходи�щодо�оформлення�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�площею�0,2��а�біля�б�дин�ів

№ 14-а —�16-а�на�просп.�Оболонсь�ом��в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішен-

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

�ої�ради�з�питань�е�оло�ічної�політи��

Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,30 га (земельна ділянка комунальної власності 

територіальної громади міста Києва) за адресою: 
вул. Лайоша Гавро, 9'е в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 949/1813 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд
України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи чис'
ленні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�орієнтовною

площею�0,30��а�за�рах�но��місь�их�земель,�не

наданих���власність�чи��орист�вання,�на�в�л.

Лайоша�Гавро,�9-е�в�Оболонсь�ом��районі�м.

Києва�стат�с�с�вер�.

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

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

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

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

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

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

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

визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до�пере-

лі���с�верів�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

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

ню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о�район�

м.�Києва�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�орієнтовною

площею�0,30��а�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�9-е�в�Обо-

лонсь�ом��районі��м.�Києва.

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

ню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о�район�

м.�Києва�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

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

єнтовною�площею�0,30��а�на�в�л.�Лайоша�Гав-

ро,�9-е�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

проінформ�вати�Оболонсь���районн��в�м.�Ки-

єві�державн��адміністрацію�про�прийняття�цьо-

�о�рішення.

6.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

�ої�ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и,�по-

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

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

�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про відхилення проекту рішення «Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної

власності територіальної громади міста Києва» 
(від 24.02.2015 № 08/231'371/ПР)

Рішення Київської міської ради № 418/1283 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра'

ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�передач��в�оренд��без�прове-

дення��он��рс��нежитлових�приміщень��ом�наль-

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

єва»�(від�24.02.2015�№ 08/231-371/ПР).

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання IV сесії Київради 
VII скликання 05.11.2015

Рішення Київської міської ради № 193/2096 від 5 листопада 2015 року
Враховуючи подання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально'економічно'

го розвитку Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�IV�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�05.11.2015

та�і�питання:

1.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�08.10.2015�№ 102/2005.

2.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

Київський міський голова В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання І сесії 
Київської міської ради VIII скликання 01.12.2015

Рішення Київської міської ради № 1/1 від 1 грудня 2015 року
Враховуючи подання Київського міського голови, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли-

�ання�01.12.2015�та�і�питання:

1. Про��творення�лічильної��омісії�І�сесії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання.

2. Про�обрання�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3. Про�перелі��та�с�лад�постійних��омісій

Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання.

4. Про�затвердження�стр��т�ри�та�за�альної

чисельності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

Київський міський голова В. Кличко

Про утворення лічильної комісії І сесії Київської міської ради
VIII скликання

Рішення Київської міської ради № 2/2 від 1 грудня 2015 року
Керуючись статтями 46, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 29 Регламен'

ту Київської міської ради та з метою забезпечення роботи І сесії Київської міської ради VIII скликання — вста'
новлення результатів голосувань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Утворити�лічильн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради���с�ладі�11�осіб —��олови�лічильної

�омісії�та�10�членів��омісії.

2.�Обрати�до�с�лад��лічильної��омісії�деп�татів:�

Кри��нова�Ю.�В.—��олова��омісії,

Осадч��а�А.�П.,

Вахеля�Ю.�В.,

Поживанова�О.�М.,

Дідовця�Ю.�В.,

Костюш�а�О.�П.,

Ясинсь�о�о�Г.�І.,

К�тня�а�С.�В.,

Картаво�о�І.�Л.,

Нові�ова�О.�О.,

Калінічен�а�Д.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко
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Про найменування нових вулиць та провулків 
у мікрорайоні Жуляни Солом’янського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 81/1984 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самовря&

дування в Україні» та враховуючи рішення Київської міської ради № 922/922 від 18.12.2008 «Про передачу гро&
мадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель
і споруд та для ведення садівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському та Голосіївському районах м. Ки&
єва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Наймен�вати�нові�в�лиці�та�пров�л�и��

мі�рорайоні�Ж�ляни�Солом’янсь�о�о�район�

м.�Києва�з�ідно�з�додат�ом.

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

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації)�провести�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

4.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о�офі-

ційно�о�оприлюднення.

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

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

ради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм�,�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місце-

во�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжна-

родних�зв’яз�ів,�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�інформаційної�політи�и�та

ре�лами�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

№ Стара проектна
назва

Нова назва Місце розташування

1. провулок Ватутіна провулок Ізяславський від Київського півкільця Окружної дороги до вулиці
Ватутіна

2. вулиця Березова від вулиці Ягідної до вулиці Крейсера "Аврора"

3. вулиця Виноградна від вулиці Комсомольської до вулиці Калинової

4. вулиця Вишнева від вулиці Садової до вулиці Межової

5. % вулиця Волошкова від вулиці Крейсера "Аврора" до товариства з
обмеженою відповідальністю "Територіальне
міжгосподарське об'єднання "Ліко%Холдінг" (вулиця
Онуфрія Трутенка, 34)

6. вулиця Грушева від вулиці Яблуневої до вулиці Добробутної

7. вулиця Добробутна від вулиці Леніна до вулиці Грушевої

8. вулиця Журавлина від вулиці Крейсера "Аврора" до вулиці Практичної

9. вулиця Зоряна від вулиці Крейсера "Аврора" до комунального
підприємства "Київпастранс" (тролейбусне депо)
(вулиця Онуфрія Трутенка, 32%а)

10. вулиця Контактна від вулиці М'ятної до вулиці Крейсера "Аврора"

11. вулиця Кутова від кладовища до комунального підприємства
"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

12. вулиця М'ятна від вулиці Комсомольської до вулиці Контактної

13. вулиця Малинова від вулиці Трояндової до вулиці Крейсера "Аврора"

14. вулиця Місячна від вулиці Крейсера "Аврора" до комунального
підприємства "Київпастранс" (тролейбусне депо)
(вулиця Онуфрія Трутенка, 32%а)

15. вулиця Новорічна від вулиці Крейсера "Аврора" до подовження вулиці
Сигнальної

16. вулиця Планетарна від вулиці Комсомольської до вулиці Контактної

17. вулиця Практична від вулиці Онуфрія Трутенка до вулиці Юнацької

18. вулиця Апельсинова вулиця Помаранчева від вулиці Совської до вулиці Крейсера "Аврора"

19. вулиця Промениста від комунального підприємства "Міжнародний
аеропорт "Київ" (Жуляни) до вулиці Крейсера
"Аврора"

20. вулиця Різдвяна від вулиці Крейсера "Аврора" до вулиці Сигнальної

21. вулиця Святкова від вулиці Крейсера "Аврора" до тупика

22. вулиця Смерекова від вулиці Совської до вулиці Повітрофлотської

23. вулиця Трояндова від вулиці Совської до вулиці Повітрофлотської

24. вулиця Юнацька від вулиці Крейсера "Аврора" до комунального
автотранспортного підприємства №273901 (вулиця
Охтирська, 8)

25. провулок Учительський від вулиці Мічуріна до вулиці Московської

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�01.10.2015�№�81/1984

Перелік нових вулиць та провулків, які найменовуються 
у мікрорайоні Жуляни Солом’янського району м. Києва

Київський міський голова В. Кличко

Про організацію в місті Києві соціального патрулювання 
в зимовий період 2015 —2016 років

Розпорядження № 1159 від 30 листопада 2015 року
Відповідно до статті 5 Закону України «Про соціальні послуги», частини другої статті 17 Закону України

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», на виконання наказу Міністерства
соціальної політики України від 19 липня 2011 року № 283 «Про затвердження Порядку здійснення соціально&
го патрулювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2011 року за № 953/19691 та з
метою забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям:

1.�Ор�аніз�вати�в�місті�Києві�соціальне�пат-

р�лювання�в�період�з�01��р�дня�2015�ро���до

01��вітня�2016�ро���(далі —�зимовий�період).

2.�Утворити�місь�ий�оперативний�штаб�до-

помо�и�бездомним�особам�та��оординації�со-

ціально�о�патр�лювання�в�місті�Києві�в�зимо-

вий�період�та�затвердити�йо�о�с�лад,�що�до-

дається.

3.�Утворити�на�базі�Б�дин���соціально�о�пі�-

л�вання�три�виїзні�бри�ади�для�здійснення�со-

ціально�о�патр�лювання�в�зимовий�період�(да-

лі —�виїзні�бри�ади).

4.�Затвердити�заходи�щодо�забезпечення

діяльності�виїзних�бри�ад�для�здійснення�соці-

ально�о�патр�лювання�в�зимовий�період,�що

додаються.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�при�не-

сприятливих�по�одних��мовах,�в�зимовий�пе-

ріод,�винайти�можливість�щодо�збільшення�на

30�%��іль�ості�ліж�о-місць�в�Б�дин���соціаль-

но�о�пі�л�вання�(в�л.�С�здальсь�а,�4/6),�Київ-

сь�ом��центрі�соціальної�адаптації�престарі-

лих,�інвалідів�та�інших�осіб,�що�не�мають�постій-

но�о�місця�проживання�(с.�Ясно�ород�а,�Виш-

�ородсь�о�о�район�,�Київсь�ої�області).

6.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

6.1.�Утворити�штаби��оординації�соціально-

�о�патр�лювання�в�зимовий�період,�затверди-

ти�їх�с�лад�та�заходи�по�роботі�з�бездомними

особами.

6.2.�До�01��р�дня�2015�ро���надати�Депар-

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

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

державної�адміністрації)�інформацію�щодо�ви-

�онання�підп�н�т��6.1�п�н�т��6�цьо�о�розпоря-

дження.

6.3.�Всебічно�сприяти�діяльності�виїзних�бри-

�ад.

7.�Просити�Управління�патр�льної�сл�жби

Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті

Києві�здійснювати�охорон���ромадсь�о�о�пра-

вопоряд���в�місцях�роботи�виїзних�бри�ад,�ор-

�аніз�вавши�чер��вання�працівни�ів�поліції�в

зимовий�період.

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

збереження�природно�о�середовища�розро-

бити�план�заходів�щодо�роз�ортання�та�робо-

ти�мобільних�п�н�тів�обі�рів��по�міст��Києв�

��період�по�іршення�по�одних��мов,�зо�ре-

ма�при�різ�ом��зниженні�температ�ри�по-

вітря.

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

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

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

печити�оприлюднення�цьо�о�розпорядження�в

засобах�масової�інформації.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.

Б.�та�Пантелеєва�П.�О.,��олів�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Кличко

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Комплексного плану проведення 
в місті Києві державних, міських свят, культурно&мистецьких,

релігійних заходів на 2015 рік
Розпорядження № 1160 від 30 листопада 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.31 розділу 2 Плану захо&
дів щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та по&
силення фінансово&бюджетної дисципліни у 2015 році, затвердженого розпорядженням виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 лютого 2015 року № 147, з ме&
тою організації нових заходів під час проведення державних, міських свят, культурно&мистецьких та релі&
гійних заходів у 2015 році та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�Компле�сно�о�план�

проведення�в�місті�Києві�державних,�місь�их

свят,���льт�рно-мистець�их,�релі�ійних�захо-

дів�на�2015�рі�,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

ції)�від�04�серпня�2015�ро���№ 761,�що�до-

даються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.11.2013�р.�№�1160

Зміни до Комплексного плану проведення в місті Києві державних, 
міських свят, культурно&мистецьких, релігійних заходів на 2015 рік

1.�Позиції�65,�67�підрозділ��«Заходи�до�Дня�незалежності�У�раїни�та�Дня�Державно�о�Прапо-

ра�У�раїни»�розділ��«Державні�та�місь�і�свята»�та�позиції�86,�87�підрозділ��«Заходи�до�Дня�від-

значення�визволення�У�раїни�та�міста�Києва�від�фашистсь�их�за�арбни�ів»�розділ��«Державні

та�місь�і�свята»�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�позиції�66-119�вважати�відповідно�позиціями�65-115.

2.�Розділ�«Державні�та�місь�і�свята»�після�підрозділ��«Заходи�до�ро�овин�тра�едії���Бабино-

м��Яр�»�доповнити�новим�підрозділом�«Заходи�з�ор�анізації�та�проведення�Київсь�о�о�міжна-

родно�о��інофестивалю�«Молодість»�та�позицією�84�та�о�о�зміст�:

«Заходи�з�ор�анізації�та�проведення�Київсь�о�о�міжнародно�о��інофестивалю�«Молодість»

84 Участь в організації та проведені 45%го Київ%
ського міжнародного кінофестивалю «Моло%
дість»

жовтень 199,90 Департамент культури виконавчого ор%
гану Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

У�зв’яз���з�цим�позиції�84-115�вважати�відповідно�позиціями�85-116.

3.�У��рафі�3�позиції�«Всьо�о»�підрозділ��«Заходи�до�Дня�незалежності�У�раїни�та�Дня�Дер-

жавно�о�Прапора�У�раїни»�розділ��«Державні�та�місь�і�свята»�цифри�«2142,15»�замінити�циф-

рами�«1967,15».

4.�У��рафі�3�позиції�«Всьо�о»�підрозділ��«Заходи�до�Дня�відзначення�визволення�У�раїни�та
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міста�Києва�від�фашистсь�их�за�арбни�ів»�розділ��«Державні�та�місь�і�свята»�цифри�«434,30»�замінити�цифрами

«245,40».

5.�У��рафі�2�позиції�96�підрозділ��«Заходи�до�Дня�пам’яті�жертв��олодоморів»�розділ��«Державні�та�місь�і�свята»

слова�«Ор�анізація�та�проведення��рочисто�о�заход�»�замінити�словами�«Участь�в�ор�анізації�та�проведенні��ро-

чисто�о�заход�».

6.�У��рафі�2�позиції�97�підрозділ��«Заходи�до�Дня�пам’яті�жертв��олодоморів»�розділ��«Державні�та�місь�і�свята»

слова�«Ор�анізація�та�проведення�IV�Фестивалю»�замінити�словами�«Участь�в�ор�анізації�та�проведенні�IV�Фести-

валю».

7.�У��рафі�4�позиції�100�підрозділ��«Заходи�до�свят��вання�Ново�о�ро���та�Різдва�Христово�о»�розділ��«Держав-

ні�та�місь�і�свята»�цифри�«737,36»�замінити�цифрами�«182,36».

8.�Підрозділ�«Заходи�до�свят��вання�Ново�о�ро���та�Різдва�Христово�о»�розділ��«Державні�та�місь�і�свята»�до-

повнити�позиціями�114�та�115�та�о�о�зміст�:

114 Участь в організації та проведені мистецького проекту
«Зимова «Країна мрій»

грудень 590,00 Департамент культури виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

115 Участь в організації та проведені культурно%освітнього
проекту «Дитяча різдвяна фестивалія «ОРЕЛІ»

грудень 99,00 Департамент культури виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

У�зв'яз���з�цим�позиції�114-116�вважати�відповідно�позиціями�116-118

9.�У��рафі�3�позиції�«Всьо�о»�підрозділ��«Заходи�до�свят��вання�Ново�о�ро���та�Різдва�Христово�о»�розділ��«Дер-

жавні�та�місь�і�свята»�цифри�«2121,26»�замінити�цифрами�«2255,26».

10.�У��рафі�3�позиції�«РАЗОМ»�розділ��«Інші���льт�рно-мистець�і�заходи»�цифри�«8345,78»�замінити�цифрами�«8315,78».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року

№ 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»
Розпорядження № 1161 від 30 листопада 2015 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

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

2015�рі�»,�що�додається.

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

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

трації)�подати�на�роз�ляд�та�затвердження�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�прое�т�рішення�«Про�внесення�змін�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність�розпоря-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�11�листопа-

да�2015�ро���№ 1088�«Про�схвалення�прое�т��рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»,�я��та�е,�що�не-

реалізоване.

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

лишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію будівлі № 9 літ. А на вул. Патріса Лумумби 
у Печерському районі під житловий будинок

Розпорядження № 620 від 26 червня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудів&

ної діяльності», з метою збільшення обсягів будівництва житла для громадян, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��о-

м�нальним�підприємством�з��тримання�та�е�спл�атації

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

лофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»)�б�дівлю�№ 9�літ.

А�на�в�л.�Патріса�Л�м�мби���Печерсь�ом��районі.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжитлоспеце�с-

пл�атація»�спільно�з�КП�«Спецжитлофонд»�в��становле-

ном��поряд���забезпечити�прийом-передач��об’є�та,

зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та��опію

а�та�надати�до�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

3.�Визначити�КП�«Спецжитлофонд»�замовни�ом�ре-

�онстр��ції�б�дівлі�№ 9�літ.�А�на�в�л.�Патріса�Л�м�мби��

Печерсь�ом��районі�під�житловий�б�дино�,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��4�цьо�о�розпорядження.

4.�КП�«Спецжитлофонд»:

4.1.�Вирішити���встановленом��поряд���питання�щодо

оформлення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�на

в�л.�Патріса�Л�м�мби,�9�літ.�А���Печерсь�ом��районі.

4.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання�об’є�та��

встановленом��за�онодавством�поряд��.

4.3.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��енеральн��під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�3�цьо�о�розпорядження.

4.4.�Розробити�та�затвердити�прое�тно-�ошторисн�

до��ментацію�на�ре�онстр��цію�б�дівлі,�зазначеної��

п�н�ті�3�цьо�о�розпорядження.

4.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно�о�за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

4.6.�Забезпечити�прийняття�в�е�спл�атацію�за�інче-

но�о�б�дівництвом�об’є�та�на�в�л.�Патріса�Л�м�мби,�9

літ.�А���Печерсь�ом��районі�з�ідно�з�термінами,�перед-

баченими�прое�том�ор�анізації�б�дівництва.

4.7.�Передати�після�прийняття�в�е�спл�атацію�за�ін-

чено�о�б�дівництвом�об’є�та�на�в�л.�Патріса�Л�м�мби,

9�літ.�А���Печерсь�ом��районі,�балансо�трим�вач�,�визна-

ченом����встановленом��поряд��.

5.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ре�онстр��ції�б�-

дівлі�на�в�л.�Патріса�Л�м�мби,�9�літ.�А���Печерсь�ом���райо-

ні�під�житловий�б�дино��б�де�здійснюватись�за�рах�но��за-

л�чених��оштів���встановленом��за�онодавством�поряд��.

6.�Е�спл�атаційним�сл�жбам�міста�при�оформленні

технічних��мов�на�інженерне�забезпечення�б�дин��,�за-

значено�о���п�н�ті�3�цьо�о�розпорядження,�передбачи-

ти�йо�о�під�лючення�по�можливості�безпосередньо�до

найближчих�вн�трішньо�вартальних�мереж�та�спор�д.

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

�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації релігійної громади мусульман
Українського муфтіяту «Світло Ісламу» у Солом’янському районі м. Києва

Розпорядження № 630 від 30 червня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 26 травня

2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 18 травня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконав&
чої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�релі�ійної��ромади�м�с�льман�У�раїнсь�о�о�м�фтіят��«Світло�Іслам�»

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�що�додається.

Голова В. Кличко

«

»

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
ÒÎÂ “ÄÁÊ-ÏÀÒÍÅÐ” (02081, ì. Êè¿â, âóë. Î. Ï÷³ëêè, 2) íà ï³äñòàâ³ äîãîâ³ðíèõ â³ä-

íîñèí îòðèìàëî â³ä ÒÎÂ “Ô²ÐÌÀ ÓÊÐÒÎÐÃ”, ÿêå º îðåíäàðåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ôóíêö³¿ çàáóäîâíèêà íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1,7445 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî
êîìïëåêñó ïî ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 9-Á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Îá’ºêò áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê ñåð³¿ ÀÏÂÑ òà ìåõàí³-
çîâàíèé ãàðàæ ç àâòîìàòèçîâàíèìè ïðèñòðîÿìè ðîçì³ùåííÿ àâòîìîá³ë³â.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá’ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ç ³ñíóþ÷î¿ âîäîïðî-
â³äíî¿ ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ñò³÷í³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ äî êà-
íàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ ç íàñòóïíèì â³äâåäåííÿì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè çã³äíî ç ÒÓ
ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”. Ïåðåäáà÷åíî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ.

Òåðèòîð³ÿ áóäå ñïëàíîâàíà, àñôàëüòîâàíà. Ïåðåäáà÷åíî ñõåìó ðîçä³ëüíîãî çáè-
ðàííÿ ñì³òòÿ, öåíòðàë³çîâàíå âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ, áëàãîóñòð³é òà îçåëå-
íåííÿ îá’ºêòà. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ îðåíäíèì òðàíñïîðòîì.

Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ âïëèâàþòü íà
êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò. Ïåðñïåêòèâíèõ äî çàïîâ³äàííÿ òåðèòîð³é íåìàº. Î÷³êóâà-
íå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìå
0,1 ÃÄÊ ì.ð. ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ.

Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà íå ïðèçâåäå äî
ïîã³ðøåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâà-
òè âèêîíàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñ-
íèõ çàõîä³â.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ À.2.2-1-2003.
Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ Çàÿâè

çà àäðåñîþ: ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÎÂ “Öåíòðáóäïðîåêò”, ì. Êè¿â, ïð-ò Ãðèãîðåí-
êà, 22/20, îô. 2, òåë. 585-34-74.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Òåëåêîìïàí³ÿ “Êè¿â” îãî-
ëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ó òåðì³í íà 3 ðîêè àíòåííî-ô³äåðíó ñèñòå-
ìó, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà òåëåáàøò³ Êîíöåðíó ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà òå-
ëåáà÷åííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äîðîãîæèöüêà, 10, ïîòóæí³ñòþ 20 êÂò, äëÿ
çä³éñíåííÿ åô³ðíîãî ìîâëåííÿ.

Îäí³ºþ ç îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ îðåíäè àíòåííî-ô³äåðíî¿ ñèñòåìè ñ íàñòóïíèé
ðîçïîä³ë çàâàíòàæåííÿ ïî ïîòóæíîñò³: 10êÂò âèêîðèñòîâóº äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá
îðåíäîäàâåöü, 10 êÂò âèêîðèñòîâóº äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá îðåíäàð.

Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ ñòàíîì íà 31.08.2015ð. ñòàíîâèòü 676 503,6 ãðí
ç ÏÄÂ, îðåíäíà ñòàâêà 40%, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà çà îäèí ì³ñÿöü ñòàíîâèòü
22 550,12 ãðí ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ áàëàíñîóòðèìóâà÷à: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê 5-Â, Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Òåëåêîìïà-
í³ÿ “Êè¿â”.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 278-59-91, 278-27-17.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîí-
êóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Áóä³âíèöòâî
Wi-Fi ìåðåæ³ â êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà äëÿ íàäàííÿ ïîñëóãè äîñòóïó äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò” ïåðåìîæöåì âèç-
íà÷åíî ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ “ÊÎÍÒÅÍÒ ÄÅË²ÂÅÐ²
ÍÅÒÂÎÐÊ” (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38736443), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿä-
æåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 03 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1173.

Áðîâàðñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº ÿê òðåòþ îñîáó Âàñèëåíêî (Êîöþáó)
Ñâ³òëàíó Ñòåïàí³âíó ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Äåëüòà Áàíê” äî Ìà-
æàðè Ë³ä³¿ Âàñèë³âíè, òðåòÿ îñîáà: Âàñèëåíêî (Êîöþáà) Ñâ³òëàíà Ñòåïàí³âíà ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåí-
íÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.

Ðîçãëÿä ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 28 ãðóäíÿ 2015 ðîêó íà 15.00 ó ïðèì³ùåíí³ Áðîâàðñüêîãî ì³ñüêðàéîííî-
ãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Áðîâàðè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî,2, êàá.¹ 206.

Ñóääÿ Äóò÷àê ².Ì.

21.12.2015 î 9.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà

(âóë. Ê. Êàìåíºâà, 8 êîðï. 1) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/14642/15
çà ïîçîâîì ÃÑ“Àñîö³àö³ÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà” äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 08.10.2009 ¹ 365/2434 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêò³â ïðèáåðåæíèõ
çàõèñíèõ ñìóã âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà Êèºâà” (Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí).

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 156352 íà ³ì’ÿ

×åðåäí³÷åíêà Ìèêîëè Ãîðä³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

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 44910

8 ãðóäíÿ 2015 ð.
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Â ñòîëèö³ ñòàðòóþòü ÿëèíêîâ³
ÿðìàðêè

Ç 7 ÄÎ 12 ÃÐÓÄÍß ÃÓ Äåðæàâ-
íî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó ì. Êè-
ºâ³ òà éîãî òåðèòîð³àëüí³ îðãà-
íè ïðèºäíàþòüñÿ äî ïðîâåäåí-
íÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ïðà-
âà. Ó ö³ äí³ òðèâàòèìóòü çàõî-
äè äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðà-
âîâî¿ îá³çíàíîñò³ ãðîìàäÿí íà
òåìó: «Ðåàë³çàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè,
ó òîìó ÷èñë³ ó÷àñíèê³â àíòèòå-
ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåí³â
¿õí³õ ñ³ìåé òà âíóòð³øíüî ïå-

ðåì³ùåíèõ îñ³á òà ïðàâîçàõèñ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàíàõ ÄÔÑ».

Êîæåí îõî÷èé êèÿíèí çìîæå
çâåðíóòèñü äî áóäü-ÿêîãî ç ðàéîí-
íèõ Öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò-
íèê³â ÄÏ² ó ì. Êèºâ³ òà îòðèìà-
òè ³íôîðìàö³éíó äîïîìîãó (àä-
ðåñè öåíòð³â — çà ïîñèëàííÿì:
http://kyiv. sfs. gov. ua/dfs-u-
regioni/golov-upr/teritorialni-
organi/) �

ÄËß ÊÈßÍ íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»
âïåðøå ï³äãîòóâàâ 15 ÿëèíêîâèõ åêî-ÿðìàðê³â ó êîæ-
íîìó ðàéîí³. Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì ì³ñöü ïðîâåäåí-
íÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ «Êè¿âçåëåíáóäó»
çà ïîñèëàííÿì: http://www. kievzelenbud. com/. ßëèí-
êîâ³ ÿðìàðêè â³ä «Êè¿âçåëåíáóäó» ïðàöþâàòèìóòü
ç 12 äî 31 ãðóäíÿ ç 9.00 äî 21.00.

Â³äòàê êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü ïðèäáàòè
ñåðòèô³êîâàí³ ÿëèíêè, ñîñíè òà ñìåðåêè, ÿê³ º íàé-
á³ëüø ñò³éêèìè äî íàøîãî êë³ìàòó òà âèðîùåí³ â
åêîëîã³÷íî ÷èñò³é çîí³. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, íà ÿð-
ìàðîê òàêîæ ïëàíóºòüñÿ âèñòàâèòè ÿëèíêè ó êàäêàõ

(âåëèê³ ãîðùèêè), ÿê³ ìîæíà áóäå âèñàäèòè ï³ñëÿ íî-
âîð³÷íèõ ñâÿò �

ÖÈÐÊ «Êîáçîâ» çíîâó çäèâóâàâ
ãëÿäà÷³â íîâèìè ïîñòàíîâêàìè.
²ëþç³éíèé àòðàêö³îí «Á³ë³ ëåâè
³ òèãðè» âïåðøå ïðåçåíòóâàëà áà-
ãàòîðàçîâèé ïðèçåð Ì³æíàðîä-
íèõ öèðêîâèõ ôåñòèâàë³â Òåòÿ-
íà Êîáçîâà — â êë³òêàõ çàì³ñòü
æ³íîê íåñïîä³âàíî îïèíÿëèñÿ õè-
æàêè. Áóðþ îâàö³é îòðèìàâ íî-
ìåð «Mexican Tempo Joggler» ìåê-
ñèêàíñüêîãî æîíãëåðà Äæóàíà
Ïàáëî Ìàðò³íåçà — â³í æîíãëþ-
âàâ íå ëèøå áóëàâàìè, à é êàïå-
ëþõàìè ³ íàâ³òü ì’ÿ÷èêàìè ç âëàñ-
íîãî ðîòà! Êð³ì òîãî, íà ñöåí³ ïî-
êàçàëè òàêîæ æîíãëþâàííÿ âòðüîõ
ç åëåìåíòàìè àêðîáàòèêè.

Çàõîïëåííÿ âèêëèêàëè ³ ïî-
â³òðÿí³ ã³ìíàñòè, çîêðåìà äóåò
Madness (Îëåêñ³é Ìàëèé òà Îëå-
íà Äóäíèê), ïåðåìîæö³ 6-ãî ñå-
çîíó ïðîåêòó «Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò», ÿê³ íåùîäàâíî ïðèâåçëè
ñïåöïðèç ç International Circus
Festival of Italy. Îäíà ç íàéìîëîä-
øèõ ó÷àñíèöü øîó, 10-ð³÷íà åê-

â³ë³áðèñòêà Âàëåð³ÿ Äàâèäåíêî,
íà öüîìó êîíêóðñ³ îòðèìàëà íàé-
âèùó íàãîðîäó — «Ëàòèíñüêå çî-
ëîòî». Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç òâàðèí:
îêð³ì õèæàê³â ó êë³òö³, íà àðåí³
âèñòóïàëè âåäìåä³, ïîí³, ñîáàêè
³ òõîðè. ßê çàâæäè, ãîñòåé ðîçâà-
æàëè ïàðà êëîóí³â, à ï³ñëÿ øîó
âñ³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ñôîòîãðà-
ôóâàòèñÿ íà ïàì’ÿòü ç âïîäîáàíè-
ìè àðòèñòàìè. ßñêðàâå øîó òðè-
âàòèìå â ñòîëèö³ äî 14 ãðóäíÿ.

À âæå ç 24 ãðóäíÿ öèðê «Êîá-
çîâ» çàïðîøóº íà íîâîð³÷íó òå-
àòðàë³çîâàíó øîó-êîìåä³þ äëÿ
âñ³º¿ ðîäèíè «Îäèí âäîìà». Ðà-
çîì ç ìàëåíüêèì Êåâ³íîì ãëÿäà-
÷³ ãðàòèìóòü â ñí³æêè, ðîçãàíÿ-
òèìóòü ãðàá³æíèê³â ³ ïîçíàéîì-
ëÿòüñÿ ç³ ñïðàâæí³ñ³íüêîþ Ôåºþ,
åëüôàìè, Ñí³ãîâîþ êîðîëåâîþ,
Ñàíòà-Êëàóñîì ³ ³íøèìè êàçêî-
âèìè ãåðîÿìè. Ñåðåä ö³êàâèíîê
ïðîãðàìè — óí³êàëüíå «Òåñëà-
øîó» ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðè÷-
íî¿ äóãè �

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ íà Ñîô³éñüêó ïëîùó ïðèáóëà ãîëîâ-
íà ÿëèíêà êðà¿íè. Öüîãîð³÷íó 26-ìåòðîâó ÿëèöþ á³-
ëó ïðèâåçëè ç Ïðèêàðïàòòÿ, äîðîãà òðèâàëà ìàéæå
12 ãîäèí. ßê ïîâ³äîìèëè îðãàí³çàòîðè íîâîð³÷íèõ çà-
õîä³â, ð³øåííÿ âñòàíîâèòè ó ñòîëèö³ ñàìå æèâó ÿëèí-
êó º ëîã³÷íèì òà ïðèéíÿòèì ç ðîçóìîì òà òóðáîòîþ
ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Öå º ñâ³òîâîþ ïðàê-
òèêîþ, àäæå ïëàñòèê òðèâàëèé ÷àñ íå ðîçêëàäàºòü-
ñÿ ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ, ùî íåãàòèâíî âïëèâàº íà
åêîëîã³÷íèé ñòàí çàãàëîì.

Íàãàäàºìî, ùî îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ íîâîð³÷íî-
ð³çäâÿíîãî ñâÿòêóâàííÿ â ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ 19 ãðóä-
íÿ. Óïðîäîâæ ñâÿò íà êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ÷åêà-
òèìå 16 òåìàòè÷íèõ äí³â ³ 16 ãàëà-êîíöåðò³â �

Äî Êèºâà ïðèâåçëè ãîëîâíó íîâîð³÷íó ÿëèíêó Ó ì³ñò³ òðèâàº «Òèæäåíü ïðàâà»
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ ïîñò³éí³é
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè ðîçãëÿ-
íóòè åëåêòðîííó ïåòèö³þ ùîäî
âïðîâàäæåííÿ í³÷íèõ ìàðøðóò³â
â ì³ñò³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ð³-

øåííÿì Êè¿âðàäè ¹ 103/2006 â³ä
8.10.2015 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïîäàííÿ òà
ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ ïåòèö³é».

Àâòîð ïåòèö³¿ «Ïðî í³÷í³ ìàðø-
ðóòè ïî ì³ñòó Êèºâó» — Áîãäàí Äî-
ë³íöå. (Òåêñò ïåòèö³¿: «Ó Â³äí³ òà

Áåðë³í³ êóðñóþòü í³÷í³ àâòîáóñí³
ìàðøðóòè. Â Êèºâ³ òàêîæ âàðòî çà-
ïðîâàäèòè äàíèé ³íôðàñòðóêòóð-
íèé ïðîåêò. Â³í ìàº ïîêðèâàòè îñ-
íîâí³ òðàíñïîðòí³ àðòåð³¿ òà äî-
çâîëèòü çàáåçïå÷èòè ãðîìàäÿí äî-
ñòóïíèìè çàñîáàìè äëÿ ïåðåì³-
ùåííÿ ïî ì³ñòó òà äî äîìó ï³ñëÿ
12-¿ ãîäèíè») Dolintse Bogdan.

Ç òåêñòîì ïåòèö³¿ ìîæíà îçíà-
éîìèòèñÿ òàêîæ òóò: https://peti-
tion. kievcity. gov. ua/petition/?
pid=107.

Âæå òðè åëåêòðîíí³ ïåòèö³¿ íà-
áðàëè íåîáõ³äíó äëÿ ïî÷àòêó ¿õ
ðîçãëÿäó ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â.

13 ëèñòîïàäà ïåòèö³ÿ ùîäî óíå-
ìîæëèâëåííÿ çíèùåííÿ ³ñòîðè÷-
íèõ ïàì’ÿòîê â ì. Êèºâ³ íàáðàëà
10 432 ï³äïèñè.

20 ëèñòîïàäà ùîäî âïðîâàäæåí-
íÿ í³÷íèõ ìàðøðóò³â â ì. Êèºâ³
îòðèìàëà 10 854 ï³äïèñè.

2 ãðóäíÿ ïåòèö³ÿ ùîäî ÿñêðàâî-
ãî îñâ³òëåííÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â ó âå÷³ðí³é ÷àñ íàáðàëà 10 028
ãîëîñ³â �

«Àíãåëè öèðêó»: ìàéñòåðí³ñòü òà ³ëþç³¿

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçãëÿíóòü ïåòèö³þ
ùîäî âïðîâàäæåííÿ í³÷íèõ ìàðøðóò³â

Çàì³ñòü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³íâåñòîð ñïîðóäèâ ÀÇÑ

ÇÀ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂÎ¯ ïîçèö³¿ ñòî-
ëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè ó ñóäîâîìó
ïîðÿäêó ðîç³ðâàíî äîãîâ³ð îðåí-
äè ä³ëÿíêè ïëîùåþ ìàéæå 2 ãà íà
âóë. Óìàíñüê³é òà çîáîâ’ÿçàíî çåì-
ëåêîðèñòóâà÷à ïîâåðíóòè ¿¿ òåðè-
òîð³àëüí³é ãðîìàä³.

Ó 2005 ðîö³ çåìåëüíèé íàä³ë
áóëî íàäàíî ïðèâàòíîìó òîâàðè-
ñòâó â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî çàêëàäó.

Ñïîðóäæåííÿ îñâ³òíüîãî çàêëà-
äó ìàëî çàâåðøèòèñÿ ùå ó 2008
ðîö³, îäíàê òîâàðèñòâîì äîñ³ íå
ðîçðîáëåíî ïðîåêò áóä³âíèöòâà
òà íå ðîçïî÷àòî æîäíèõ ðîá³ò.

Ðàçîì ç òèì, íà çàçíà÷åí³é òå-
ðèòîð³¿ íåçàêîííî îáëàøòîâàíî

ÀÇÑ, àâòîñòîÿíêó òà ïóíêò ïðèéî-
ìó ñêëîòàðè. Çâàæàþ÷è íà âèÿâ-
ëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðîêóðàòóðà ñòî-
ëèö³ çâåðíóëàñü äî ñóäó ç ïîçîâîì
ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè òà
ïîâåðíåííÿì çåìë³ ì³ñòó.

Íàðàç³ ð³øåííÿì ñóäó ïåðøî¿ ³í-
ñòàíö³¿ ïîçîâí³ âèìîãè ïðàâîîõî-
ðîíö³â çàäîâîëåíî â ïîâíîìó îá-
ñÿç³ �

Êîìóíàëüíèêè çàâåðøèëè ðåìîíò
òðîòóàð³â íà âóë. Ðàäóíñüê³é
ÇÎÊÐÅÌÀ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ íà âóë. Ðàäóíñüê³é âñòàíîâëå-
íî 1 690 ï. ì íîâîãî áîðòîâîãî
êàìåíþ òà áîðäþð³â, âëàøòîâà-
íî áëèçüêî 2 600 êâ. ì íîâîãî àñ-
ôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ òðî-
òóàð³â, íàçåìí³ ï³øîõ³äí³ ïåðå-
õîäè îáëàøòîâàíî çíèæåíèìè

áîðòîâèìè êàìåíÿìè òà îçåëå-
íåíî çàãàëüíó ïëîùó 1 248 êâ. ì.

Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå ï³ä ÷àñ
ðåìîíòó áóëî âëàøòîâàíî íîâå
äâîøàðîâå àñôàëüòîáåòîííå ïî-
êðèòòÿ ïðî¿çäó íà ïëîù³ áëèçü-
êî 21 òèñÿ÷³ êâ. ì òà íàíåñåíî äî-
ðîæíþ ðîçì³òêó �
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