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Â ÏÅÐØ²É ÷àñòèí³ ñâÿòêîâîãî ä³é-
ñòâà íà ìàëåíüêèõ ãëÿäà÷³â î÷³êó-
âàëî ðîçâàæàëüíå øîó ³ç âåñåëèìè
íîìåðàìè ì³ì³â òà äèâîâèæíèìè
òðþêàìè ôîêóñíèê³â, æîíãëåð³â ³
ã³ìíàñò³â.À ï³äãîòóâàëè öþ ðîçâà-
æàëüíó ïðîãðàìó 30 àðòèñò³â-âî-
ëîíòåð³â—ñòóäåíò³â Êè¿âñüêî¿ ìó-
í³öèïàëüíî¿ àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî
òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ.

«Öå íåïåðåâåðøåíèé ñþðïðèç
äëÿ íàøèõ ä³òåé.Óñ³ íîìåðè ÿñêðà-
â³ òà ð³çíîæàíðîâ³,ìîÿ äîíå÷êà ó çà-
õâàò³ â³ä ïîáà÷åíîãî, öå ñïðàâæíº
öèðêîâå øîó,—çàçíà÷èëà ìàòè 10-
ð³÷íî¿ Äàðèíêè Îëåíà Ñàìîçâîí.—
Öüîãî ðîêó ä³éñíî ñòàëî ïîì³òíî,ùî
ïðî ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè ï³êëóþòüñÿ ³ íå çàáóâàþòü ïðî
íèõ: ê³ëüêà äí³â òîìó ìè ç Äàøåþ

îòðèìàëè çàïðîøåííÿ íà ÿëèíêó
Ïðåçèäåíòà, äå áóâ ³ Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî, ³ éîãî ä³òè».

Óäðóã³é ÷àñòèí³ êîíöåðòíî¿ ïðî-
ãðàìè íà ñöåí³ âèñòóïèëè àêòîðè Êè-
¿âñüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî àêàäå-
ì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê, ÿê³ ï³äãî-
òóâàëè äëÿ ä³òåé ñâÿòêîâèé âåðòåï.

«Ìåí³ äóæå ñïîäîáàëèñÿ ³ êîñ-
òþìè ãåðî¿â,³ êàçêîâèé ñþæåò.ß â³-
ðþ â äèâà òà â îñîáëèâó ìàã³þ Íî-
âîãî ðîêó ³ ðàäèé, ùî ïîòðàïèâ íà
òàêå ñâÿòî»,— ä³ëèòüñÿ ç íàìè 12-
ð³÷íèé ó÷åíü ñïåö³àëüíî¿ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè «Íàä³ÿ» Âàíÿ
Êîâàëü÷óê.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðè¿çä ìà-
ëåíüêèõ ãîñòåé äî ãîëîâíîãî ì³ñ-
öÿ ïîä³é îðãàí³çàòîðè ïðîäóìà-
ëè çàçäàëåã³äü: äî êîæíîãî ðàéî-

íó áóâ â³äïðàâëåíèé âåëèêèé 
àâòîáóñ.

«Ç Ïîäîëó íà êîíöåðò ïðè¿õàëè
45 ä³òåé.Ìè ç³áðàëèñÿ á³ëÿ öåíòðó,
à çâ³äòè âæå íàñ çàáðàëè ³ ïðèâåç-
ëè ïðÿìî íà Ñîô³éñüêó ïëîùó. Öå
äóæå çðó÷íî,áî äåÿê³ ìàëþêè ïðè-
êóò³ äî ³íâàë³äíîãî â³çî÷êà»,— êà-
æå ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ñî-
ö³àëüíî¿ ðîáîòè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîí-
íîãî â ì. Êèºâ³ öåíòðó ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,ä³òåé òà ìîëîä³ Êà-
òåðèíà Âîëèíåöü.

Îêðåìèì ñþðïðèçîì äëÿ ä³ò-
ëàõ³â ñòàëè ïîäàðóíêè — êîæåí ç
ìàëåíüêèõ ãîñòåé îòðèìàâ íîâî-

ð³÷íèé ïàêóíîê ³ç ñîëîäîùàìè òà
³ãðàøêàìè.

«Ñüîãîäí³øí³é çàõ³ä — ùå îäèí
êðîê íà øëÿõó äî ñòâîðåííÿ áåç-
áàð’ºðíîãî ïðîñòîðó â ñòîëèö³,
ùîá îñîáëèâ³ ä³òè ñï³ëüíî ç³ ñâî-
¿ìè çâè÷àéíèìè îäíîë³òêàìè
ìàëè çìîãó â³äâ³äóâàòè íîâîð³÷-
í³ ñâÿòà, íàâ÷àòèñÿ â ³íêëþçèâ-
íèõ êëàñàõ ñòîëè÷íèõ øê³ë, çàé-
ìàòèñÿ ñïîðòîì, áðàòè ó÷àñòü ó
òâîð÷èõ ãóðòêàõ òà ñåêö³ÿõ»,— çà-
çíà÷èëà ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâîãî çà-
õîäó çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî �

Äíÿìè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ á³ëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè
êðà¿íè çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ áóâ îð-
ãàí³çîâàíèé íîâîð³÷íèé êîíöåðò äëÿ ïîíàä 400
ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà Â²Ë-ïîçèòèâ-
íèõ ìàëþê³â ç óñ³õ ðàéîí³â ñòîëèö³.

Ãàííà ÐÅÄÜÊÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ:

«Ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü óñå, ùîá Êè¿â áóâ ñó÷àñíèì

ºâðîïåéñüêèì ì³ñòîì, çðó÷íèì äëÿ æèòòÿ. ² â ïåð-

øó ÷åðãó ñòîëèöÿ ìàº áóòè êîìôîðòíîþ äëÿ ëþ-

äåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Ìè çîñåðåäæåí³

íà òîìó, ùîá ÿê ³ â óñüîìó öèâ³ë³çîâàíîìó ñâ³ò³

ñòâîðèòè äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè

âñ³ ³íôðàñòðóêòóðí³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ äîçâîëÿòü

¿ì áåç áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè äåðæàâíèõ

òà ìóí³öèïàëüíèõ óñòàíîâ, â³äâ³äóâàòè êóëüòóðí³, ìèñòåöüê³ òà ñïîð-

òèâí³ çàõîäè. Àäæå ð³âåíü öèâ³ë³çîâàíîñò³ ñóñï³ëüñòâà âèçíà÷àºòü-

ñÿ ñàìå éîãî ñòàâëåííÿì äî ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè»

Óõâàëåííÿ 
Àíòèêîðóïö³éíî¿ 
ïðîãðàìè Êèºâà 
íå çàëèøèòü êîðóïö³¿
æîäíîãî øàíñó ó ì³ñò³

Ïðî öå Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ ó ñå-

ðåäó ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Àíòèêîðóï-

ö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-

ìó ãîëîâ³.

«Ñüîãîäí³ íàñàìïåðåä ìè óõâàëþ-

ºìî çà îñíîâóÀíòèêîðóïö³éíóïðîãðà-

ìó Êèºâà, ÿêà íàïðàöüîâàíà ñï³ëüíè-

ìè çóñèëëÿìè âëàäè ì³ñòà òà ãðîìàä-

ñüêîñò³,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.—

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿö³â ÷ëå-

íè Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ñï³ëüíî ç³

ñï³âðîá³òíèêàìè ÊÌÄÀâèðîáèëè ðàì-

êîâèé äîêóìåíò, ÿêèé â³äïîâ³äàº íà

ãîëîâíå çàïèòàííÿ: «ßê ïîäîëàòè êî-

ðóïö³þ ó Êèºâ³?». Ñóòòºâî äîïîì³ã ó

ðîçðîáö³ äîêóìåíòà í³ìåöüêèé ôîíä

GIZ,çîêðåìà áóâ çàëó÷åíèé çîâí³øí³é

êîíñóëüòàíò Ìàò³àñ Ìîðãíåð, ³ ÿ äóæå

âäÿ÷íèé ¿ì çà äîïîìîãó»,—íàãîëîñèâ

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ðà-

äè.

Ìåð äîäàâ,ùî íåùîäàâíî â³äáóëî-

ñÿ â³äêðèòå åêñïåðòíå îáãîâîðåííÿ

Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè, ó ÿêîìó

âçÿëè ó÷àñòü ÿê ôàõ³âö³ ïðîâ³äíèõ àí-

òèêîðóïö³éíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-

ö³é,òàê ³ âëàäà Êèºâà,ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿.

«Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº íàïðÿìêè ðî-

áîòè,ÿê³ äîçâîëÿòüïîäîëàòè íàéá³ëüø

ãîñòð³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè â ñòîëèö³

Óêðà¿íè.² ¿¿ óõâàëåííÿ íå çàëèøèòü êî-

ðóïö³¿ æîäíîãî øàíñóâ íàøîìóì³ñò³»,—

çàóâàæèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

×ëåíè ðàäè îäíîãîëîñíî ï³äòðè-

ìàëè çà îñíîâó Àíòèêîðóïö³éíó ïðî-

ãðàìó Êèºâà.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ áóëî óõâà-

ëåíå ð³øåííÿ,â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïëà-

òà çà êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ ðåê-

ëàìíèõ êîíñòðóêö³é áóäå ñïëà÷óâàòè-

ñÿ áåçïîñåðåäíüî íà êîðèñòü ì³ñüêî-

ãî áþäæåòó,à òàêîæ çàòâåðäæåí³ ºäè-

í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèäà÷³ äîçâî-

ë³â íà ðåêëàìó.Öå ïèòàííÿ áóëî ³í³ö³-

éîâàíå íà çàñ³äàíí³ ðîáî÷î¿ ãðóïè Àí-

òèêîðóïö³éíî¿ ðàäè, ³ Êè¿âñüêà ì³ñüêà

ðàäà éîãî ï³äòðèìàëà.

Â ñòîëèö³ ñóäèòèìóòü
ôóòáîëüíîãî õóë³ãàíà

Êè¿âñüêîþ ïðîêóðàòóðîþ ì.Êèºâà (Ïå-

÷åðñüêèé ðàéîí) ñêåðîâàíî äî ñóäó

îáâèíóâàëüíèé àêòç óãîäîþ ïðî âèçíàí-

íÿ âèíóâàòîñò³ ñòîñîâíî çëîâìèñíè-

êà, ÿêèé â÷èíèâ á³éêó ³ç âáîë³âàëüíè-

êàìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôóòáîëüíî-

ãî ìàò÷ó ì³æ êè¿âñüêèì «Äèíàìî» òà

ëîíäîíñüêèì «×åëñ³».

²íöèäåíò ñòàâñÿ 20 æîâòíÿ íà òðè-

áóí³ ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé».

Íàðàç³ ï³äîçðþâàíîìó îáðàíî çà-

ïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüî-

ãî àðåøòóòà ç íèì óêëàäåíî óãîäó ïðî

âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ ó ñêîºíí³ çëî-

÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 296 Êðè-

ì³íàëüíîãî êîäåêñóÓêðà¿íè—õóë³ãàí-

ñòâî, â÷èíåíå ãðóïîþ îñ³á.

²íø³ îñîáè,ÿê³ òàêîæ áðàëè ó÷àñòü

ó õóë³ãàíñüêèõ ä³ÿõ, âñòàíîâëþþòüñÿ.

íîâèíè

Câÿòî ç âåðòåïîì, êëîóíàìè òà ì³ìàìè
� Íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ á³ëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè Óêðà¿íè ä³òêàì-³íâàë³äàì âëàøòóâàëè 

íîâîð³÷íèé êîíöåðò

Äëÿ ìàëåíüêèõ ãëÿäà÷³â îðãàí³çàòîðè íîâîð³÷íîãî ñâÿòà ï³äãîòóâàëè ðîçâàæàëüíå øîó ³ç âåñåëèìè íîìåðàìè ì³ì³â òà äèâîâèæíèìè òðþêàìè ôîêóñíèê³â, æîíãëåð³â
³ ã³ìíàñò³â
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві та акцизного податку» 
Рішення Київської міської ради № 57/57 від 22 грудня 2015 року

Відповідно до законів України «Про внесення змін до статті 266 Податкового кодексу України щодо звіль%
нення від оподаткування нерухомості релігійних організацій», «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільним та загальноосвітнім на%
вчальним закладам недержавної форми власності», «Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу Укра%
їни щодо граничного розміру орендної плати», рішення Київської міської ради від 22.01.2015 № 22/887 «Про
затвердження Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва 

на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради № 59/59 від 22 грудня 2015 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор%
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.12.2015 Nа1209 «Про схвален%
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січ%
ня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додат�а�1�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро��

№242/5629�«Про�встановлення�місцевих�подат-

�ів�і�зборів���м.�Києві�та�а�цизно!о�подат��»�(в�ре-

да�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січ-

ня�2015�ро���№ 58/923):

1.1.�П�н�т�2.2�розділ��2�доповнити�підп�н�та-

ми�«з»�та�«і»�та�о!о�зміст�:

«з)�об’є�ти�нер�хомості,�що�переб�вають��

власності�релі!ійних�ор!анізацій,�стат�ти�(поло-

ження)�я�их�зареєстровано���встановленом��за-

�оном�поряд��,�та�ви�ористов�ються�ви�лючно

для�забезпечення�їхньої�стат�тної�діяльності,

в�лючаючи�ті,�в�я�их�здійснюють�діяльність�засно-

вані�та�ими�релі!ійними�ор!анізаціями�добро-

дійні�за�лади�(прит�л�и,�інтернати,�лі�арні�то-

що),��рім�об’є�тів�нер�хомості,�в�я�их�здійсню-

ється�виробнича�та/або�!осподарсь�а�діяльність;

і)�б�дівлі�дош�ільних�та�за!альноосвітніх�на-

вчальних�за�ладів�незалежно�від�форми�влас-

ності�та�джерел�фінанс�вання,�що�ви�ористо-

в�ються�для�надання�освітніх�посл�!.».

1.2.�Позицію�«Б�дівлі�для���льтової�та�релі!ій-

ної�діяльності�(�рім�б�дівель,�спор�д�та�примі-

щень,�я�і�належать�парафіям�У�раїнсь�ої�право-

славної�цер�ви)»�таблиці�п�н�т��5.2�розділ��5�ви-

�лючити.

1.3.�Позиції�«Б�дівлі�для���льтової�та�релі!ій-

ної�діяльності�(�рім�б�дівель,�спор�д�та�примі-

щень,�я�і�належать�парафіям�У�раїнсь�ої�право-

славної�цер�ви)»,�«Б�дівлі�дош�ільних�навчаль-

них�за�ладів»,�«Б�дівлі�за!альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладів»�таблиці�п�н�т��5.3�розділ��5�ви-

�лючити.

2.�Внести�зміни�до�додат�а�3�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро��

№242/5629�«Про�встановлення�місцевих�подат-

�ів�і�зборів���м.�Києві�та�а�цизно!о�подат��»�(в�ре-

да�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січ-

ня�2015�ро���№ 58/923):

2.1.�Слова�«�ом�нальні�неприб�т�ові��омер-

ційні�підприємства�охорони�здоров’я»�в��сіх�від-

мін�ах�замінити�словами�«�ом�нальні�не�омер-

ційні�підприємства�по�!ал�зі�«Охорона�здоров’я»

��відповідних�відмін�ах.

2.2.�У�п�н�ті�5.3�розділ��5:

2.2.1.�Підп�н�т�5.3.3.5�ви�ласти���новій�реда�-

ції:

«5.3.3.5.��ом�нальні�не�омерційні�підприєм-

ства�по�!ал�зі�«Охорона�здоров’я»,�я�і��трим�ю-

ться�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,—

0,1».

2.2.2.�У�др�!ом��абзаці�підп�н�т��5.3.3.11�циф-

ри�«2016»�замінити�цифрами�«2017».

2.2.3.�У�др�!ом��абзаці�підп�н�т��5.3.3.12�циф-

ри�«2016»�замінити�цифрами�«2017».

2.2.4.�У�др�!ом��абзаці�підп�н�т��5.3.3.13�циф-

ри�«2016»�замінити�цифрами�«2017».

2.2.5.�Підп�н�т�5.3.3�доповнити�новими�під-

п�н�тами�та�о!о�зміст�:

«5.3.3.14.�державних�підприємств,�ор!аніза-

цій,��станов�та�за�ладів,�я�им���азом�Президен-

та�У�раїни�надано�стат�с�національних�та�я�і

здійснюють�діяльність�із�ор!анізації��он!ресів�і

тор!овельних�виставо��(�лас�82.30�!р�па�82.3

КВЕД�ДК�009:2010) —�0,01.

5.3.3.15.�державних�підприємств,�що�здійс-

нюють�видання��ни!�(�лас�58.11�!р�па�58.1�КВЕД

ДК�009:2010),�та�ті,�я�і�не�підля!ають�приватиза-

ції�відповідно�до�за�он� —�0,01.

5.3.3.16.�державних�підприємств,�що�здійс-

нюють�діяльність�лі�арняних�за�ладів�(�лас�86.10

!р�па�86.1�КВЕД�ДК�009:2010) —�0,01.

5.3.3.17.��ом�нальних�підприємств,�ор!аніза-

цій�(�станов),�я�і�ви�он�ють�роботи�із�забезпе-

чення�захист��території�міста�Києва�від�зс�вів,

збереження�спор�д�і�б�дівель,�розташованих�на

зс�вонебезпечних�територіях,�я�і�отрим�ють�фі-

нансов��підтрим���з�бюджет��міста�Києва,—�0,01.

5.3.3.18.��ом�нальних�підприємств,�ор!аніза-

цій�(�станов),�я�і�ви�ористов�ють�землі�під�від-

о�ремленими�трамвайними��оліями�та�їх�облаш-

т�ванням,�метрополітеном,��оліями�і�станціями

ф�ні��лерів,��анатними�доро!ами,�ес�алатора-

ми,�автоб�сними�та�трамвайно-тролейб�сними

депо,�ва!оноремонтними�заводами,�спор�дами

енер!етично!о�і��олійно!о�!осподарства,�си!на-

лізації�і�зв’яз��,�сл�жбовими�і���льт�рно-поб�-

товими�б�дівлями�та�іншими�спор�дами,�необ-

хідними�для�забезпечення�роботи�місь�о!о�еле�-

тротранспорт�,—�0,01.».

2.3.�У�п�н�ті�7.1�розділ��7:

2.3.1.�Підп�н�т�7.1.6�ви�ласти�в�новій�реда�-

ції:

«7.1.6.�дош�ільні�та�за!альноосвітні�навчальні

за�лади�незалежно�від�форми�власності�і�дже-

рел�фінанс�вання,�за�лади���льт�ри,�на��и,�ос-

віти,�охорони�здоров’я,�соціально!о�захист�,�фі-

зичної���льт�ри�та�спорт�,�я�і�повністю��трим�ю-

ться�за�рах�но���оштів�державно!о�або�місце-

вих�бюджетів;».

2.3.2.�Підп�н�т�7.1.7�після�слів�«авіаційно-спор-

тивні��л�би�Товариства�сприяння�обороні�У�ра-

їни»�доповнити�словом�«іподроми».

2.4.�У�підп�н�ті�8.1.3.�п�н�т��8.1�розділ��8�піс-

ля�слова�«обладнанням,»�доповнити�словами:

«земельні�ділян�и,�відведені��ом�нальним�під-

приємствам�для�потреб�б�дівництва�чи�ре�он-

стр��ції�об’є�тів�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�та�інших�об’є�тів,���с�ладі�прое�тів�б�-

дівництва�чи�ре�онстр��ції�об’є�тів�інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри».

2.5.�П�н�т�13.5�розділ��13�доповнити�новим

підп�н�том�13.5.3�та�о!о�зміст�:

«13.5.3.�може�перевищ�вати�!раничний�роз-

мір�орендної�плати,�встановлений���підп�н�ті

13.5.2,���разі�визначення�орендаря�на��он��рент-

них�засадах.».

3.�Перелі��«Територіальне�розміщення�пар��-

вально!о�майданчи�а�(ІІІ�зона)»�підрозділ��«Спе-

ціально�обладнані�майданчи�и�для�пар��вання»

розділ��«Голосіївсь�ий�р-н»�таблиці�№ 1�додат��

5�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня

2011�ро���№242/5629�«Про�встановлення�місце-

вих�подат�ів�і�зборів���м.�Києві�та�а�цизно!о�подат-

��»�доповнити�новою�позицією�та�о!о�зміст�:

19. просп. Глушкова, 1 327 8175,0 3760,5 379,5 дорожні знаки

4.Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�!азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

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

но!о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28�січня�2015�ро���№�60/925�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2015�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«26�008�180,62»,

«24�528�039,57»�замінити�цифрами�«26�798�496,12»,

«25�318�355,07»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«25�308�944,03»,

«20�910�911,6»�замінити�цифрами�«24�799�922,43»,

«20�401�890,0»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.3�слово�та�цифр��«додат-

�ом�5»�замінити�словом�та�цифрою�«додат�ом

4».

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«700�736,59»,�

«3�617�127,97»�замінити�цифрами�«2�000�073,69»,

а�«4�916�465,07».

1.2.�У�п�н�ті�2�цифри�«20�910�911,6»�заміни-

ти�цифрами�«20�401�890,0».

1.3.�У�п�н�ті�7�слово�та�цифр��«додат�ом�4»

замінити�словом�та�цифрою�«додат�ом�5».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

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

Києва�на�2015�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно!о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення��

!азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»��

десятиденний�термін�з�дня�йо!о�прийнят-

тя.

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

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

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

но!о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально%економічних проблем, виконання 

передвиборних програм та доручень виборців на 2016%2019 роки
Рішення Київської міської ради № 16/16 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статті 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», рішення Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351 «Про Регламент Київської міської ради» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Про!рам��вирішення�деп�та-

тами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономіч-

них�проблем,�ви�онання�передвиборних�про-

!рам�та�дор�чень�виборців�на�2016 —�2019�ро-

�и�(далі —�Про!рама)�з!ідно�з�додат�ом�1.

2.�Затвердити�порядо��ви�ористання��оштів

Про!рами�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви�о-

нання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�ви-

борців�на�2016—2019�ро�и�з!ідно�з�додат�ом�2.

3.�Головном��розпорядни���бюджетних��ош-

тів�що�вартально�надавати�звіт�по�Про!рамі�до

Департамент��фінансів�ви�онавчо!о�ор!ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�та�постійній��омісії�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно!о�розвит��.

4.�Фінанс�вання�заходів,�передбачених�Про-

!рамою,�здійснювати�в�межах��оштів,�перед-

бачених�!оловном��розпорядни���бюджетних

�оштів�на�відповідний�бюджетний�рі�.

5.�Це�рішення�оприлюднити�в�!азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

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

мічно!о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015�№16/16

Програма вирішення депутатами Київської міської ради 
соціально%економічних проблем, виконання передвиборних програм 

та доручень виборців на 2016 — 2019 роки
І.�Паспорт

Про!рами�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви-

�онання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�виборців�на�2016-2019�ро�и

1. Ініціатори розроблення Програми Заступник міського голови � секретар Київської міської ради 
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку

2. Розробник Програми Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку

3. Співрозробник Програми Відділ забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради
з питань бюджету та соціально�економічного розвитку секретаріату
Київської міської ради 
Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату
Київської міської ради

4. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Київська міська рада (секретаріат)

5. Учасники (співвиконавці)
Програми

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації,
секретаріат Київської міської ради, депутати Київської міської ради

6. Строк виконання Програми 2016�2019 роки

7. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)

Бюджет м. Києва
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8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, всього

389 986,3 тис. грн

у тому числі: 2016 рік�85 845,7 тис. грн; 2017 рік � 94 773,7 тис. грн
2018 рік�101 881,7 тис.грн; 2019 рік � 107 485,2 тис. грн

9.1 Коштів державного бюджету �

9.2 Коштів бюджету міста Києва 2016 рік � 85 845,7 тис. грн; 2017 рік � 94 773,7 тис. грн
2018 рік�101 881,7 тис.грн; 2019 рік � 107 485,2 тис. грн

9.3 Коштів інших джерел �

Про!рама�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви-

�онання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�виборців�на�2016-2019�ро�и�розроблена�відпо-

відно�до�вимо!�чинно!о�за�онодавства�У�раїни.

II.�Визначення�проблеми,�на�розв’язання�я�ої�спрямована�Про�рама

У�раїна�обрала���рс�на�реформ�вання�місцево!о�самовряд�вання�і�територіальної�ор!аніза-

ції�влади.�В�основі�цієї�реформи —�децентралізація�влади�і�розширення�повноважень�терито-

ріальних�!ромад,�що�передбачає�перерозподіл�завдань,�повноважень�і�рес�рсів�на�національ-

ном�,�ре!іональном��та�місцевом��рівнях,�підвищення�фінансової�самостійності�місцевих�бю-

джетів,�зміцнення�матеріальної�та�фінансової�основи�місцево!о�самовряд�вання.

Е�ономічна��риза,�необхідність�спрям�вання�значних�обся!ів�державних��оштів�на�відновлен-

ня�воєнно!о�потенціал��держави,�а�та�ож�спад�виробництва,�зростання�цін�та�тарифів,�з�одно-

!о�бо��,�с�ттєво�по!ірш�ють��мови�та�рівень�життя�населення,�з�др�!о!о,�обмеж�ють�фінансо-

ві�можливості�щодо�належно!о�соціально!о�захист��!ромадян.�В��мовах�збереження�не!атив-

них�фа�торів,�що�впливають�на�е�ономічний�стан��раїни,�в�рай�а�т�альним�залишається�пи-

тання�збереження�соціальних�!арантій�населенню.�Прийняття�Про!рами�передбачає�підвищен-

ня�ефе�тивності�деп�татсь�ої�діяльності�та�оперативно!о�вирішення�проблем�виборців�безпо-

середньо�за�ініціативою�та�під��онтролем�деп�татів�місь�ої�ради�за�рах�но���оштів�бюджет�

міста�Києва,�я�і�спрямов�ються�на�підвищення�рівня�соціально!о�захист��незахищених�верств

населення.

III.�Мета�та�завдання�Про�рами

Мета�Про!рами�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,

ви�онання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�виборців�на�2016-2019�ро�и�поля!ає���затвер-

дженні�ор!анізаційних�заходів�щодо�виділення�та�ви�ористання��оштів,��мов�виділення,�звіт�-

вання�про�ви�ористання��оштів,�передбачених���бюджеті�міста�на�її�ви�онання�на�відповідний

бюджетний�період.

Дієвими�механізмами,�що�забезпечать�дося!нення�зазначеної�мети,�є�забезпечення�фінан-

совим�рес�рсом�бюджет��міста�Києва�ініціатив�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�частині�реалі-

зації�ними�повноважень,�визначених�Про!рамою.

Про!рамні�заходи�спрямовані�на�ви�онання�с�спільних�очі��вань�виборців�щодо�вирішення�де-

п�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви�онання�передвиборних

про!рам,�дор�чень�виборців.

IV.�Об�р�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фінан-

с�вання�Про�рами

З�метою�реалізації�прав�та�обов’яз�ів�ор!анів�місцево!о�самовряд�вання�щодо�забезпечен-

ня�належно!о�ф�н�ціон�вання�місь�о!о�!осподарсь�о!о��омпле�с��та�задоволення�потреб�жи-

телів�міста�в�сфері�соціально-��льт�рних,�житлово-�ом�нальних,�поб�тових�та�інших�посл�!,�за-

ходів�і�робіт�затвердж�ються�ор!анізаційні�заходи�щодо�виділення�та�ви�ористання��оштів�Про-

!рами�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви�онан-

ня�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�виборців�на�2016-2019�ро�и.

Термін�ви�онання�Про!рами:�2016 —�2019�ро�и

Рес�рсне�забезпечення�Про!рами
тис.�!рн

Обся!�фінанс�вання��точнюється�щоро���під�час�під!отов�и�прое�т��бюджет��міста�Києва�на

відповідний�рі����межах�видат�ів,�передбачених�!оловном��розпорядни���бюджетних��оштів,

відповідальном��за�ви�онання�завдань�і�заходів�Про!рами.

V.�Напрями�діяльності�та�перелі��завдань�і�заходів�Про�рами

Основними�напрямами�ви�ористання��оштів�Про!рами�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви�онання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�ви-

борців�є�видат�и,�я�і�визначаються�ф�н�ціями�держави�і�передані�на�ви�онання�місцевом��са-

мовряд�ванню�з�метою�забезпечення�найбільш�повно!о�їх�ви�онання�на�основі�принцип��с�б-

сидіарності�(наближення�до�споживача�соціальних�посл�!,�!арантованих�державною),�видат�и

на�реалізацію�прав�та�обов’яз�ів�ор!анів�місцево!о�самовряд�вання�щодо�забезпечення�належ-

но!о�ф�н�ціон�вання�місь�о!о�!осподарсь�о!о��омпле�с��та�задоволення�потреб�жителів�міс-

та.

Основні�завдання�проведення�заходів,�що�план�ються�до�ви�онання�Про!рамою,�поля!ають

в�належном��забезпеченні�потреб�жителів�міста���сфері�соціально-��льт�рних,�житлово-�ом�-

нальних,�поб�тових,�транспортних�посл�!�і�посл�!�зв’яз��,�інших�заходів,�робіт,�посл�!,�підви-

щенні�рівня�соціально!о�захист��малозабезпечених�та�непрацездатних�!ромадян�(дітей,�пенсіо-

нерів,�інвалідів,�ветеранів),�ви�онанні�ремонтно-б�дівельних�робіт,�спрямованих�на�відновлен-

ня�житлово!о�фонд�,�бла!о�стрій�міста,�по�ращення�матеріально-технічної�бази�та�стан��при-

міщень�бюджетних��станов�соціально-��льт�рної�сфери�міста�тощо.

Перелі��напрямів�діяльності�та�заходів�визначений���додат���2.

VI.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Про�рами

Координацію�та��онтроль�за�ви�онанням�Про!рами�здійснюють�Київсь�ий�місь�ий�!олова�та

заст�пни��місь�о!о�!олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�що�вартально�до�01�числа�др�!о!о�місяця,�що�настає�за�звіт-

ним�періодом,�подають�до��правління�фінансово!о�забезпечення�та�звітності�се�ретаріат��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради��за!альнен��інформацію�про�стан�ви�онання�Про!рами.

Управління�фінансово!о�забезпечення�та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�що-

�вартально�до�20�числа�др�!о!о�місяця,�що�настає�за�звітним�періодом,�подає��за!альнен��ін-

формацію�заст�пни���місь�о!о�!олови —�се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Обсяг коштів, які пропонується залучити 
на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат 
на виконання

Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 85 845,7 94 773,7 101 881,7 107 485,2 389 986,3

Бюджет м. Києва 85 845,7 94 773,7 101 881,7 107 485,2 389 986,3

Кошти інших джерел � � � � �

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015�№16/16

Порядок 
використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради 
соціально%економічних проблем, виконання передвиборних програм 

та доручень виборців на 2016 — 2019 роки

1.�Цим�поряд�ом�визначаються��мови�ви�ористання,�напрями�діяльності�і�звіт�вання�про�ви-

�ористання��оштів,�передбачених���бюджеті�міста�Києва�по�Про!рамі�вирішення�деп�татами

Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви�онання�передвиборних�про!рам�та

дор�чень�виборців,�за�та�ими�напрямами:

1.1.�Видат�и,�я�і�визначаються�ф�н�ціями�держави�і�передані�на�ви�онання�місцевом��само-

вряд�ванню�з�метою�забезпечення�найбільш�повно!о�їх�ви�онання�на�основі�принцип��с�бси-

діарності�(наближення�до�споживача�соціальних�посл�!,�!арантованих�державою):

— державне��правління;

— освіта;

— охорона�здоров’я;

— соціальний�захист�та�соціальне�забезпечення;

— ��льт�ра�і�мистецтво;

— фізична���льт�ра�і�спорт;

— інші�видат�и,�пов’язані�з�ви�онанням�деле!ованих�повноважень.

1.2.�Видат�и�на�реалізацію�прав�та�обов’яз�ів�ор!анів�місцево!о�самовряд�вання�щодо�за-

безпечення�належно!о�ф�н�ціон�вання�місь�о!о�!осподарсь�о!о��омпле�с��та�задоволення�по-

треб�жителів�міста�в�сфері�соціально-��льт�рних,�житлово-�ом�нальних,�поб�тових,�тор!овель-

них,�транспортних�посл�!�і�посл�!�зв’яз��,�інших�заходів,�робіт,�посл�!:

— позаш�ільна�освіта;

— соціальний�захист�та�соціальне�забезпечення:

а)�заходи�місцево!о�значення�стосовно�дітей,�молоді,�жіно�,�сімї;

б)�місцеві�заходи�соціально!о�захист��о�ремих��ате!орій�населення;

в)�заходи�щодо�підтрим�и�!ромадсь�их�ор!анізацій;

— місцеві�заходи�розвит���житлово-�ом�нально!о�!осподарства�та�бла!о�строю�населених

п�н�тів;

— ��льт�рно-мистець�і�заходи�місцево!о�значення;

— підтрим�а��інемато!рафії�та�засобів�масової�інформації�місцево!о�значення;

— місцеві�заходи�з�розвит���фізичної���льт�ри�і�спорт�;

— �тримання�!ромадсь�их�приймалень;

— типове�прое�т�вання,�реставрація�та�охорона�пам’ято��архіте�т�ри�місцево!о�значення;

— транспорт,�дорожнє�!осподарство.

2.�Спрям�вання��оштів�за�напрямами�здійснюється�за�розпорядженням�Київсь�о!о�місь�о!о

!олови�через�одерж�вачів —�!ромадсь�і�приймальні�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та/або�!о-

ловних�розпорядни�ів��оштів�бюджет��міста�Києва�за�по!одженням�з�постійною��омісією�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно!о�розвит��.

3.�Виділення��оштів�на�ви�онання�ф�н�цій�або�надання�посл�!�здійснюється�на�підставі�звер-

нення�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�до�заст�пни�а�місь�о!о�!олови —�се�ретаря�Київсь�ої

місь�ої�ради,�я�е�подається�до�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

До�звернення�додаються�лист�фізичної�та/або�юридичної�особи�на�ім’я�деп�тата�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�до��менти,�що�обґр�нтов�ють�необхідність�вирішення�питання,�а�саме:

— напрями�ви�ористання��оштів;

— юридична�особа,�я�ій�пропон�ється�їх�виділити;

— обся!�аси!н�вань;

— до��ментація,�я�а�затвердж�є�необхідність�проведення�робіт�чи�надання�посл�!.

У�разі�невідповідності�поданих�до��ментів�вимо!ам�цьо!о�п�н�т��або�надання�їх�не�в�повно-

м��обсязі�подані�матеріали�повертаються�с�б’є�т��подання�із�зазначенням�причини�повернен-

ня.

4.�На�підставі�отриманих�звернень��правління�фінансово!о�забезпечення�та�звітності�се�ре-

таріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�!от�є�прое�т�розпорядження�Київсь�о!о�місь�о!о�!олови�з�визна-

ченням�напрямів�ви�ористання��оштів�Про!рами�через�одерж�вачів —�!ромадсь�і�приймальні

деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та/або�!оловні�розпорядни�и�бюджетних��оштів,�я�им�перед-

бачається�передача�бюджетних�аси!н�вань�та��оштів�в�обсязі,�по!одженом��з�постійною��омі-

сією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно!о�розвит��.

5.�Бюджетні�аси!н�вання�на�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономіч-

них�проблем,�ви�онання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�виборців�передаються�!ромад-

сь�им�приймальням�деп�татів,�що�в�лючені�до�мережі�!оловно!о�розпорядни�а�я��одерж�вачі

�оштів,���розмірі�передбачено!о�річно!о�обся!�.�Одерж�вачі�с�ладають�плани�ви�ористання�бю-

джетних��оштів�відповідно�до�чинно!о�за�онодавства�та�по!одж�ють�їх���!оловно!о�розпоряд-

ни�а.

На�ви�онання�розпоряджень�Київсь�о!о�місь�о!о�!олови�за�зверненнями�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради��правління�фінансово!о�забезпечення�та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�здійснює�фінанс�вання�одерж�вачів —�!ромадсь�их�приймалень�деп�татів.

6.�Бюджетні�призначення�на�вирішення�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�оно-

мічних�проблем,�ви�онання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�виборців�мож�ть�передавати-

ся�іншим�!оловним�розпорядни�ам�бюджетних��оштів�за�їх�по!одженням�шляхом�передачі�бю-

джетних�призначень�від�!оловно!о�розпорядни�а —�Київсь�ої�місь�ої�ради�(се�ретаріат�)�на�під-

ставі�прийнято!о�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�внесення�змін�до�бюджет�.

Департамент�фінансів�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�на�підставі�розпоряджень�Київсь�о!о�місь�о!о�!олови�!от�є�зміни�до�бюдже-

т��міста�Києва�в�частині�передачі�бюджетних�призначень�Про!рами�від�Київсь�ої�місь�ої�ради

(се�ретаріат�)�іншим�!оловним�розпорядни�ам�та�надалі�здійснює�фінанс�вання�за�відповід-

ним�напрямом.

7.�За�зверненнями�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�!рошова�матеріальна�допомо!а�малоза-

безпеченим�верствам�населення���місті�Києві�надається�через�!ромадсь�і�приймальні�за�відо-

мостями,�або�через�відділення�зв’яз���поштовими�пере�азами�на�підставі�заяви�заці�авлених

осіб,�довід�и�(форма�№ 3).�У�відомості�на�отримання��оштів�зазначаються�прізвище,�ім’я,�по�бать-

�ові�одерж�вача,�йо!о�домашня�адреса,�паспортні�дані,�ідентифі�аційний��од,�с�ма�наданої�!ро-

шової�допомо!и,�я�а�відображається�прописом.

У�разі�настання�непередбачених�та�надзвичайних�обставин�(пожежа,�стихійне�лихо,�смерть

родичів,�дов!отривала�хвороба,�необхідність�проведення�с�ладно!о�і�доро!о!о�лі��вання�з�хір�р-

!ічним�втр�чанням�тощо)�матеріальна�допомо!а�надається�за��мови�подання�до��ментів,�що

підтвердж�ють�фа�т�вини�нення�та�их�обставин,�я�і�призвели�до�с�р�тно!о�матеріально!о�ста-

новища.�Для�підтвердження�необхідності�матеріальної�допомо!и�подаються�та�і�до��менти:
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— звернення�відповідної�фізичної�особи�до�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— а�т�обстеження�матеріально-поб�тових��мов�проживання,�медична�довід�а�про�стан�здо-

ров’я�особи�або�інші�до��менти;

— довід�и�про�доходи�всіх�працездатних�членів�сім’ї�заявни�а.

У�с�ладі�цих�видат�ів�передбачаються��ошти�на�сплат��подат���з�доходів�фізичних�осіб.�Спла-

та�цьо!о�подат���здійснюється�одерж�вачами��оштів —�!ромадсь�ими�приймальнями�деп�та-

тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповідно�до�норм�чинно!о�за�онодавства�У�раїни.

8.�Бюджетне�фінанс�вання�отрим�ють�120�!ромадсь�их�приймалень�(одна�!ромадсь�а�прий-

мальня�на��ожно!о�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради).

Громадсь�а�приймальня��творюється�розпорядженням�заст�пни�а�місь�о!о�!олови —�се�ре-

таря�Київсь�ої�місь�ої�ради�за�поданням�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Утримання�!ромадсь�их�приймалень�здійснюється�з!ідно�з�планом�ви�ористання�бю-

джетних��оштів,�затвердженим�Київсь�ою�місь�ою�радою,�за�рах�но���оштів,�передбаче-

них���бюджеті�міста�Києва�на�Про!рам��(видат�и)�вирішення�соціально-е�ономічних�проб-

лем,�ви�онання�передвиборних�про!рам�та�дор�чень�виборців�деп�татами�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

За�рах�но��місь�о!о�бюджет��фінанс�ються�витрати:��тримання�(орендна�плата),��ом�нальні

видат�и,�зв’язо��та�інші�об!р�нтовані�видат�и,�підтверджені�до��ментами�та�их�!ромадсь�их

приймалень,�та�заробітна�плата�2�(двом)�працівни�ам�з�посадовими�о�ладами�в�розмірі�чоти-

рьох�мінімальних�заробітних�плат,�а�та�ож�видат�и�на�ви�онання�Про!рами�вирішення�деп�та-

тами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�передвиборних�про!рам�та�дор�-

чень�виборців.

Питання��творення�та�ф�н�ціон�вання�!ромадсь�ої�приймальні�деп�тата�ре!�люються�норма-

ми�чинно!о�за�онодавства�У�раїни.

9.�Одерж�вачі��оштів —�!ромадсь�і�приймальні�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�і�ви�орис-

тов�ють��ошти�Про!рами,�нес�ть�персональн��відповідальність�за�їх�цільове�ви�ористання�від-

повідно�до�вимо!�чинно!о�за�онодавства�У�раїни.

10.�Контроль�за�ви�ористанням��оштів�Про!рами,�виділених�за�відповідними�зверненнями,

здійснюється�Київсь�им�місь�им�!оловою,�заст�пни�ом�місь�о!о�!олови —�се�ретарем�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�та�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради.

11.�Управління�фінансово!о�забезпечення�та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

здійснює�аналітичний�облі��ви�ористання�обся!���оштів�Про!рами�та�їх�залиш�ів�по��ожном�

деп�тат��та�інформ�є�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�щодо�ви�онання�їх�звернень.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 08.10.2015 № 117/2020 «Про затвердження списку присяжних
Шевченківського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 18/18 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до статей 60, 61, 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок
формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвер%
дженого рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального
управління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6%1561/15, лист Шевченківсько%
го районного суду міста Києва від 18.11.2015 № 51798/01%07/15%вих/К%301, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�08.10.2015�№ 117/2020�«Про�за-

твердження�спис���присяжних�Шевчен�івсь�о-

!о�районно!о�с�д��міста�Києва»,�ви�лавши�до-

дато��до�ньо!о�в�новій�реда�ції.

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

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

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�розпоряджен-

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

�ої�ради�з�питань�дотримання�за�онності,�пра-

вопоряд���та�запобі!ання��ор�пції.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015�№18/18

Список присяжних Шевченківського районного суду міста Києва
1.�Б��овець�ий�Оле�сандр�Михайлович

2.�Кирей�Костянтин�І!орович

3.�Кривльов�Оле�сій�Ві�торович

4.�Лопада�Володимир�Андрійович

5.�Стр���Роман�Борисович

6.�С�ховець�Василь�Йосипович

7.�Сябро�О�сана�Ві�торівна

8.�Федорен�о�Юрій�Оле�сандрович

9.�Фірсов�Гри!орій�Валерійович

10.�Ярема�Віталій�Іванович

11.�Я�овен�о�Людмила�Михайлівна

12.�Яцина�Оле�сандр�Гаврилович
Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження списку присяжних 
Печерського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 17/17 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок фор%

мування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердже%
ного рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управ%
ління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6%1559/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�списо��присяжних�Печерсь�о-

!о�районно!о�с�д��міста�Києва�з!ідно�з�додат-

�ом.

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

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

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

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

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

поряд���та�запобі!ання��ор�пції.
Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015�№17/17

Список присяжних Печерського районного суду міста Києва
1.�Шеляжен�о�Юрій�Вадимович

2.�Сіднен�о�Оле!�Дмитрович

3.�Баланч���Денис�Володимирович
Київський міський голова В. Кличко

Про утворення погоджувальної комісії 
із вирішення спірних питань, які виникли під час громадського

обговорення детального плану території селища Биківня 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 23/23 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 21 Закону Укра%

їни «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахуван%
ня громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвер%
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, враховуючи звернення ініціативної
групи селища Биківня від 30.09.2015 № ОП/Р%24712/1 та від 07.10.2015 № ОП/Р% 24712/2, з метою врахування
громадських інтересів під час розробки детального плану території селища Биківня у Деснянському районі
м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Утворити�по!одж�вальн���омісію�із�вирі-

шення�спірних�питань,�я�і�вини�ли�під�час�!ро-

мадсь�о!о�об!оворення�детально!о�план��те-

риторії�селища�Би�івня���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,���с�ладі�29�осіб.

2.�Визначити�!оловою�по!одж�вальної��омі-

сії,��твореної�відповідно�до�п�н�т��1�цьо!о�рі-

шення,��ерівни�а�апарат��ви�онавчо!о�ор!ан�

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

жавної�адміністрації)�Бондарен�а�Володими-

ра�Володимировича.

3.�Взяти�до�відома,�що��іль�ість�представни-

�ів�!ромадсь�ості���с�ладі�по!одж�вальної��о-

місії,��твореної�відповідно�до�п�н�т��1�цьо!о

рішення,�має�становити�не�менше�60�відсот-

�ів�за!альної�чисельності�членів��омісії,�з�них

не�менше�30�відсот�ів —�представни�ів�все-

��раїнсь�их�!ромадсь�их�ор!анізацій�та�про-

фесійних�об’єднань.

4.�Дор�чити�Київсь�ом��місь�ом��!олові�за-

твердити�персональний�с�лад�по!одж�вальної

�омісії,��твореної�відповідно�до�п�н�т��1�цьо-

!о�рішення,�своїм�розпорядженням.

5.�По!одж�вальній��омісії,��твореній�відповід-

но�до�п�н�т��1�цьо!о�рішення,���двотижневий

термін�з�момент��затвердження�персонально-

!о�с�лад��роз!лян�ти�спірні�питання,�я�і�ви-

ни�ли�під�час�!ромадсь�о!о�об!оворення�де-

тально!о�план��території�селища�Би�івня���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва,�та�прийняти�рі-

шення�про�врах�вання�або��мотивоване�від-

хилення�та�их�пропозицій.

6.�Оп�блі��вати�це�рішення���!азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

7.�Контроль�за�ви�онанням�рішення�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії Київської 
міської ради з питань перевірки виникнення заборгованості 

за лізинговими контрактами, укладеними 
між комунальним підприємством «Київський метрополітен» 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг»
Рішення Київської міської ради № 22/22 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 8 Регламенту Київської міської ради, а також враховуючи протокольне доручення № 1 пле%
нарного засідання Київської міської ради від 08.12.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов���онтрольн���омісію�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�вини�-

нення�забор!ованості�за�лізин!овими��онтра�-

тами,���ладеними�між��ом�нальним�підприєм-

ством�«Київсь�ий�метрополітен»�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«У�ррос-

лізин!»�(далі —�тимчасова��онтрольна��омі-

сія).

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії:

!олова�тимчасової��онтрольної��омісії —

Осадч���Андрій�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Борозенець�Ма�сим�Іванович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Дрепін�Антон�Ві�торович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Майзель�Сер!ій�Петрович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Мос�аль�Денис�Денисович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— О�опний�Оле�сій�Юрійович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Опадчий�І!ор�Михайлович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Павли��Віталій�Андрійович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Сиротю��Юрій�Ми�олайович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Товмасян�Ва!ан�Робертович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Харчен�о�Оле�сандр�Володимирович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Чернець�ий�Оле!�Станіславович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Яловий�Володимир�Борисович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�визна-

чити�здійснення�перевір�и�вини�нення�забор-

!ованості�за�лізин!овими��онтра�тами,���ла-

деними�між��ом�нальним�підприємством�«Ки-

ївсь�ий�метрополітен»�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«У�ррослізин!».

4.�Для�ви�онання�по�ладених�на��омісію�зав-

дань�тимчасова��онтрольна��омісія�має�пра-

во���10-денний�термін�отрим�вати�від�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�йо!о

стр��т�рних�підрозділів�та��ом�нальних�під-

приємств�до��менти,�необхідні�для�ви�онан-

ня�по�ладених�на��омісію�завдань,�а�та�ож�за-

сл�хов�вати�необхідн��інформацію.

5.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

�онтрольної��омісії —�три�місяці.

6.�Дор�чити�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�сприяти�в�роботі�тимчасової��онтроль-

ної��омісії.

7.�Оприлюднити�це�рішення���!азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

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

�и.

Київський міський голова 
В. Кличко



Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 538/538 «Про затвердження списку народних

засідателів Святошинського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 19/19 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до частин першої, другої статті 59, статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», По%
ложення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних су%
дів міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи звер%
нення голови Святошинського районного суду м. Києва від 04.06.2015 № 32945/15%вих., Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�09.12.2014�№ 538/538�«Про�за-

твердження�спис���народних�засідателів�Свя-

тошинсь�о!о�районно!о�с�д��міста�Києва»,�ви-

�лавши�додато��до�ньо!о�в�новій�реда�ції.

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

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

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

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

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

поряд���та�запобі!ання��ор�пції.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015�№19/19

Список народних засідателів Святошинського районного суду міста Києва
1.�Бовт�н�Наталія�Ми�олаївна

2.�Гетьман�Юлія�Володимирівна

3.�Гаман�Михайло�Володимирович

4.�Карпен�о�Єлєна�Василівна

5.�П�дж�мс�Марина�Борисівна

6.�Роз�м�Михайло�Михайлович

7.�То�ар���Людмила�Степанівна

8.�Хворостяна�Наталія�Василівна
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Рішення Київської міської ради № 25/25 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно%
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, з метою планування діяльності Київської міської ради з під%
готовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної
регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�план�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�під!отов�и�прое�тів�ре!�ляторних

а�тів�на�2016�рі��з�додат�ом.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

р ішення� Ки ївсь�о ї � м ісь�о ї � ради� в ід

25.12.2014�№ 745/745�«Про�затверджен-

ня�План��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�під!отов�и�прое�тів�ре!�ляторних�а�-

тів�на�2015�рі�».

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання���!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�тор!івлі,�підприємництва�тa�ре-

!�ляторної�політи�и.
Київський міський голова 

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015�№25/25

План діяльності Київської міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2016 рік

№
з/п

Вид і назва проекту
регуляторного акта

Ціль прийняття Строки підготовки
проекту

Найменування
відповідальних
підрозділів

Примітка

1. Проект рішення
Київської міської ради
"Про затвердження
Порядку залучення,
розрахунку розмірів і
використання коштів
пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів)
у створенні і розвитку
соціальної та інженерно�
транспортної
інфраструктури м.
Києва"

Визначення порядку
сплати коштів пайової
участі та формул, на
підставі яких
здійснюється
визначення розміру
коштів пайової участі
(внеску), що підлягає
сплаті

Протягом 2016 року Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2. Проект рішення
Київської міської ради
"Про затвердження
Положення про
проведення
інвестиційних конкурсів
у місті Києві"

Створення сприятливих
умов для впровадження
інвестиційної діяльності
та забезпечення
економічного та
соціального розвитку
міста Києва

Протягом 2016 року Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

3. Проект рішення
Київської міської ради
"Про державно�
приватне партнерство у
місті Києві"

Створення сприятливих
умов для здійснення
державно�приватного
партнерства у місті Києві

Протягом 2016 року Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

4. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження порядку
здійснення самоврядного
контролю"

Здійснення
самоврядного контролю
за станом благоустрою
та житлово�
комунального
господарства міста
Києва на засадах
відкритості,
об'єктивності і
системності, залучення
громадськості до
здійснення
самоврядного контролю
у сферах благоустрою та
житлово�комунальних
послуг

Протягом 2016
року

Управління
(інспекція)
самоврядного
контролю

5. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Правил торгівлі
на ринках у місті Києві"

Затвердження Правил
ринкової торгівлі у
столиці відповідно до
вимог чинного
законодавства України,
а також підвищення
рівня торговельного
обслуговування
населення та захисту
прав споживачів

II квартал 2016
року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

6. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 22.05.2013
№338/9395 "Про утворення
центрів надання
адміністративних послуг у місті
Києві"

Делегування районним
в місті Києві державним
адміністраціям
повноважень щодо
розроблення та
затвердження
регламентів відділів
(центрів) надання
адміністративних послуг
апаратів районних в
місті Києві державних
адміністрацій

Лютий 2016 року Департамент
(Центр) надання
адміністративних
послуг
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

7. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження переліку
адміністративних послуг, які
надаються виключно через
центри надання
адміністративних послуг у місті
Києві"

Затвердження переліку
адміністративних
послуг, які надаються
виключно через центри
надання
адміністративних послуг
у місті Києві

Січень� лютий
2016 року

Департамент
(Центр) надання
адміністративних
послуг
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

8. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Правил благоустрою
міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051"

Врегулювання питань у
сфері благоустрою

І квартал 2016
року

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

9. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Правил благоустрою
міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051"

Врегулювання питань у
сфері благоустрою

II квартал 2016
року

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

10. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Правил благоустрою
міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051"

Врегулювання питань у
сфері благоустрою

III квартал 2016
року

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

11. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Правил благоустрою
міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051"

Врегулювання питань у
сфері благоустрою

IV квартал 2016
року

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

12. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 27 жовтня 2011
року №384/6600 "Про
затвердження Порядку
видалення зелених насаджень
на території міста Києва"

Врегулювання питань
видалення зелених
насаджень

Протягом 2016
року

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

13. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження порядку видачі
дозволів на порушення об'єктів
благоустрою або відмови в їх
видачі, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання
дозволів у місті Києві"

Встановлення порядку
видачі дозволів на
порушення об'єктів
благоустрою або
відмови в їх видачі,
переоформлення,
видачі дублікатів,
анулювання дозволів у
місті Києві

Протягом 2016
року

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
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14. Проект рішення "Про
затвердження Порядку набуття
прав на землю із земель
комунальної власності у місті
Києві"

Вдосконалення
механізму набуття прав
на землю із земель
комунальної власності у
місті Києві

Протягом 2016
року

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

15. Проект рішення "Про питання
передачі земельних ділянок в
оренду та надання в постійне
користування в межах
червоних ліній"

Впорядкування питань
щодо передачі
земельних ділянок в
оренду та надання в
постійне користування в
межах червоних ліній в
м. Києві

Протягом 2016
року

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

16. Проект рішення "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 25.09.2003 
№ 16/890 "Про Порядок
здійснення самоврядного
контролю за використанням і
охороною земель у м. Києві"

Вдосконалення та
здійснення
самоврядного контролю
за використанням і
охороною земель у місті
Києві

Протягом 2016
року

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

17. Проект рішення "Про питання
міської геодезичної мережі
міста Києва"

Врегулювання питань
використання каталогу
координат геодезичних
пунктів на території
міста Києва в державній
системі координат УСК�
2000 та системі
координат УСК�2000
(ідентифікатор МСК�
80)

Протягом 2016
року

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

18. Проект рішення "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 власності в
місті Києві"

Приведення рішення
Київської міської ради
від 28.02.2013 
№ 63/9120 у
відповідність до
положень Земельного
кодексу України,
законів України "Про
землеустрій", "Про
оренду землі" та інших
нормативно�правових
актів

Протягом 2016
року

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

19. Проект рішення "Про
врегулювання питань продажу
земельних ділянок
комунальної власності в місті
Києві"

Врегулювання
земельних відносин,
залучення коштів для
виконання програм
соціально�економічного
розвитку міста Києва

Протягом 2016
року

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

20. Проект рішення "Про
затвердження Концепції
комплексного впорядкування
міського простору міста Києва
"Комфортне місто"

Впорядкування
громадського простору
та покращення якості
життя громади міста
Києва

Протягом 2016
року

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

21. Проект рішення "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 26.01.2012 
№ 20/7357 "Про затвердження
Концепції розвитку зовнішньої
реклами в місті Києві"

Приведення рішення
Київської міської ради
від 26.01.2012 
№ 20/7357 у
відповідність до Закону
України "Про рекламу",
Типових правил
розміщення зовнішньої
реклами, затверджених
постановою Кабінету
Міністрів України від
29.12.2003 № 2067 (із
змінами та
доповненнями)

Протягом 2016
року

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

22. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення про
порядок організації та
проведення недержавних
масових громадських заходів
культурно�просвітницького,
спортивного, видовищного
характеру, а також проведення
кіно�та/або відеозйомок у місті
Києві"

3 метою впорядкування
порядку організації та
проведення
недержавних масових
громадських заходів у
м. Києві, забезпечення
реалізації
конституційних прав і
свобод громадян,
дотримання ними
законності при
проведенні заходів та
громадського порядку в
столиці

Протягом 2016
року

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

23. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін та доповнень до рішення
Київської міської ради від
25.12.2014 №746/746 "Про
особливості застосування
Порядку розміщення
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально�культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності в м. Києві" 

3 метою впорядкування
розміщення тимчасових
споруд торговельного,
побутового, соціально�
культурного чи іншого
призначення для
здійснення
підприємницької
діяльності на території
м. Києва

Протягом 2016
року

Депутати Київської
міської ради

24. Проект рішення Київради "Про
обмеження реалізації
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та
пива на території м. Києва"

Збереження та
зміцнення здоров'я
населення, захист від
негативних наслідків
споживання
алкогольних напоїв,
мінімізація соціального,
економічного впливу
алкоголізму на
суспільство,
дотримання тиші в
населених пунктах і
громадських місцях та
захист населення від
шкідливого впливу
шуму, а також зниження
рівня злочинності
шляхом проведення
заходів з обмеження
продажу алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв та пива у малих
архітектурних формах,
тимчасових спорудах 

Протягом 2016
року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

торговельного,
побутового, соціально�
культурного чи іншого
призначення на
території м. Києва

25. "Про обмеження реалізації
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та
пива у стаціонарних об'єктах
торгівлі в м. Києві"

Збереження та
зміцнення здоров'я
населення, захист від
негативних наслідків
споживання
алкогольних напоїв,
мінімізація соціального,
економічного впливу
алкоголізму на
суспільство,
дотримання тиші в
населених пунктах і
громадських місцях та
захист населення від
шкідливого впливу
шуму, а також зниження
рівня злочинності
шляхом проведення
заходів з обмеження
продажу алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв та пива у
стаціонарних об'єктах
торгівлі з 23.00 до 10.00
на території міста Києва

Протягом 2016
року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

26. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Положення про оренду
майна територіальної громади
міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської
ради від 21 квітня 2015 року
№415/1280"

Зміни норм Положення,
розміру орендних
ставок, призначення
використання майна, а
також істотних умов
договорів оренди

II квартал 2016
року

Департамент
комунальної
власності 
м. Києва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

27. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 26 травня 2005
року №392/2968 "Про
встановлення Правил
користування водними
об'єктами для плавання на
маломірних (малих) суднах у
м. Києві"

Підвищення рівня
безпеки судноплавства,
охорони людського
життя та навколишнього
природного
середовища.
Покращення умов для
попередження
аварійних подій на
водному транспорті

Протягом 2016
року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

28. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Правил благоустрою
міста Києва"

3 метою приведення у
відповідність до норм
чинного законодавства

Протягом 2016
року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

29. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення про
порядок встановлення
сервітутів для суб'єктів
господарювання в галузі зв'язку
та інформаційних технологій"

3 метою врегулювання
питання земельних
відносин при
розміщенні ліній
електропередач,
зв'язку, трубопроводів,
інших ліній комунікацій
на землях комунальної
власності

Протягом 2016
року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

30. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін та доповнень до рішення
Київської міської ради від 5
липня 2001 року №444/421
"Про створення
спеціалізованого комунального
підприємства "Київтелесервіс"

Забезпечення належної
якості
телекомунікаційних
послуг, посилення
конкурентного
середовища в сфері
телекомунікацій

Протягом 2016
року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

31. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 08 листопада
2007 року №1159/3992 "Про
затвердження переліку
житлово�комунальних послуг у
житловому фонді м. Києва,
право на здійснення яких
виборюється на конкурсних
основах"

3 метою приведення до
норм чинного
законодавства

ІІ квартал 2016
року

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

32. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін у додаток до рішення
Київської міської ради від 27
травня 2015 року №596/7933
"Про приватизацію жилих
приміщень у гуртожитках 
м. Києва"

3 метою приведення до
норм чинного
законодавства

І квартал 2016
року

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

33. Проект рішення Київської
міської ради "Про визнання
такими, що втратили чинність,
деяких рішень Київської
міської ради у сфері
поводження з побутовими
відходами"

3 метою приведення до
норм чинного
законодавства

III квартал 2016
року

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

34. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 26 грудня 2014
року №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
також у кооперативних
будинках"

3 метою приведення до
норм чинного
законодавства

II квартал 2016
року

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
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35. Проект рішення Київської міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого
2011 року №56/5443 "Про затвердження Порядку
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально#культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
власників (користувачів) майданчиків для харчування
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства
в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення
змін до деяких рішень Київської міської ради"(в
редакції від 04.09.2014 №62/62)

Вирішення питань
впорядкування
розміщення об'єктів
сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі, в
тому числі сезонних
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі на
території міста Києва

Протягом
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

36. Проект рішення Київської міської ради "Про деякі
питання розміщення тимчасових споруд у місті Києві"

Дерегулювання
процедури розміщення
тимчасових споруд у
місті Києві,
запровадження його та
протидія корупції

Протягом
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

37. Проект рішення Київської міської ради "Про заходи
щодо впорядкування роботи розміщення технічних
засобів регулювання дорожнього руху на території
міста Києва"

Забезпечення
впорядкування,
встановлення та
утримання технічних
засобів регулювання
дорожнього руху на
території міста Києва

Протягом
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

38. Проект рішення Київської міської ради "Про
встановлення правил транспортного обслуговування
автобусами приміських та міжміських автобусних
маршрутів на території міста Києва"

Забезпечення вимог
чинного законодавства
на території міста Києва
при наданні послуг
пасажирського
автомобільного
транспорту

Протягом
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

39. Проект рішення Київської міської ради "Про
затвердження Концепції розміщення зупинкових
комплексів та павільйонів очікування на зупинках
громадського транспорту в місті Києві"

Формування єдиної
міської політики у сфері
розміщення зупинок
громадського
транспорту, павільйонів
і т.д. 

Протягом
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

40. Проект рішення Київської міської ради "Про
затвердження Порядку розміщення автомобільних
газозаправних станцій (пунктів) на території міста Києва
та внесення змін до деяких рішень Київської ради"

Визначення механізму
розміщення
автомобільних
газозаправних пунктів
на території міста Києва

Протягом
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

41. Проект рішення Київської міської ради "Про
затвердження Порядку функціонування автостанцій на
території міста Києва"

Забезпечення
розміщення автостанцій
на території міста Києва
з метою надання послуг
перевізникам та
пасажирам належної
якості

Протягом
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Київський міський голова В. Кличко

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Ïëàíó çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Çîí³íãó) öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè
ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ
ðîçðîáëåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25
òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Ïëàí çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ (äàë³ — Çîí³íã) öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà ðîçðîáëÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³" íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.09.2012 ¹69/8353
"Ïðî ðîçðîáêó Ïëàíó çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà".

Çîí³íã— öå ì³ñòîáóä³âíà äîêóìåíòàö³ÿ, ùî âèçíà÷àº óìîâè òà îáìåæåííÿ âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá
ó ìåæàõ çîí ì³ñòà Êèºâà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó áóä³âíèöòâî, çáåðåæåííÿ îá'ºêò³â
³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó.

Çîí³íã ì³ñòà Êèºâà ðîçðîáëÿºòüñÿ îêðåìî ïî êîæí³é ç ñåìè ïëàíóâàëüíèõ çîí, íà ÿê³ ïîä³ëåíà òåðèòîð³ÿ ì³ñòà. Â ïåðøó ÷åðãó
ðîçðîáëåíî Çîí³íã öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà.

Â³äïîâ³äíî äî ÄÑÒÓ-Í Á Á 1.1-12:2011 "Íàñòàíîâà ïðî ñêëàä òà çì³ñò ïëàíó çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Çîí³íã)",Ìåòîäèêè ñêëàäàííÿ
òà çì³ñòó Çîí³íãó ì³ñòà Êèºâà, ïîëîæåííÿ ÿêî¿ ñõâàëåíî Íàóêîâî-òåõí³÷íîþ ðàäîþ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, Çîí³íã öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà ì³ñòèòü Ñõåìó
çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ç â³äïîâ³äíèìè òåêñòîâèìè ìàòåð³àëàìè, ôðàãìåíò ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî îïîðíîãî ïëàíó
òà ñõåìè ïëàíóâàëüíèõ îáìåæåíü, à òàêîæ Ïëàíè çîíóâàííÿ âñ³õ ïëàíóâàëüíèõ óòâîðåíü ç ì³ñòîáóä³âíèìè ðåãëàìåíòàìè.

Çîí³íã öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà ñêëàäàºòüñÿ ç 22 òîì³â. Ïåðøèé òîì âêëþ÷àº çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ, Ñõåìó
çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ Êèºâà, à òàêîæ òàáëèö³, ó ÿêèõ çàçíà÷àþòüñÿ äîçâîëåí³ âèäè âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é òà ì³ñòîáóä³âíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ðåãëàìåíòí³ âèìîãè ³ îáìåæåííÿ,ÿê³ ä³þòü ó ìåæàõ ì³ñòà,íàâîäÿòüñÿ íàéìåíóâàííÿ,êîäîâ³ ïîçíà÷åííÿ òåðèòîð³àëüíèõ
çîí, ¿õ ñêëàä, ìåæ³ òà îñíîâíå ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ.

Äðóãèé òà êîæåí ç íàñòóïíèõòîì³â ì³ñòÿòü Ïëàíè çîíóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïëàíóâàëüíèõ óòâîðåíü öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè.
Íà Ïëàíàõ çîíóâàííÿ ïëàíóâàëüíèõ óòâîðåíü íàíåñåíî òåðèòîð³àëüí³ ï³äçîíè, ¿õ ìåæ³ òà êîäîâ³ ïîçíà÷åííÿ, íîìåðè

êâàðòàë³â. Â³äîáðàæåíî ì³ñòîáóä³âí³ ðåãëàìåíòè òà îáìåæåííÿ (ïàì'ÿòêè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ³ñòîðè÷í³ àðåàëè òà çîíè
îõîðîíè ïàì'ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíèõ òà îõîðîííèõ çîí â³ä ï³äïðèºìñòâ, ë³í³éíèõ îá'ºêò³â,
ïðèáåðåæí³ çàõèñí³ ñìóãè, òà ³í.) çã³äíî ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîãî îïîðíîãî ïëàíó òà ñõåì ïëàíóâàëüíèõ îáìåæåíü.

Ó òåêñòîâèõ ìàòåð³àëàõ äî Ïëàíó çîíóâàííÿ êîæíîãî ïëàíóâàëüíîãî óòâîðåííÿ ó òàáëè÷í³é ôîðì³ íàâîäÿòüñÿ ì³ñòîáóä³âí³
ðåãëàìåíòè òåðèòîð³àëüíèõ ï³äçîí, ÿê³ âêëþ÷àþòü äîçâîëåí³ ³ äîïóñòèì³ âèäè âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é òà ì³ñòîáóä³âíî¿
ä³ÿëüíîñò³. Íàâåäåíî ãðàíè÷í³ ïàðàìåòðè çàáóäîâè (âèñîòà, ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ, â³äñîòîê îçåëåíåííÿ òà ïëîù³ çàáóäîâè), à
òàêîæ ³íø³ ðåãëàìåíòí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ÊÌÄÀ, Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — ÊÎ "²íñòèòóò
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà" çà ó÷àñòþ ÒÎÂ "Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ì³ñüêîãî öèâ³ëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòíèõ ìàòåð³àë³â Çîí³íãó öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà áóäå ðîçì³ùåíà ó ôîéº êîëîííî¿
çàëè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë. Õðåùàòèê, 36, 2 ïîâåðõ.

Ïðîåêòí³ ìàòåð³àëè Çîí³íãó öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua òà
www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó Çîí³íãó öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè ì³ñòà
Êèºâà òðèâàòèìå ç 26 ãðóäíÿ 2015 ðîêó äî 31 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, äåðæàâíèõ íîðì, ñòàíäàðò³â òà
ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32,
àáî çàïèñóâàòè â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ ïðîïîçèö³é äî ïðîåêòó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â ì³ñö³ ðîçì³ùåííÿ åêñïîçèö³¿ (ôîéº êîëîííî¿
çàëè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë. Õðåùàòèê, 36, 2 ïîâåðõ).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ó
ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ
Åíòóç³àñò³â
âóë., 41/2

99,80
²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ

ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿,
³íîçåìíèõ ìîâ òà ëîã³êè) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.09.2015

15% 45,73 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 457,30

(Ïí, Âò, Ñð, ×ò, Ïò: 15.00-17.00 ãîä.)

2 2 ïîâåðõ
Âåðõîâíî¿

Ðàäè
áóëüâ., 15à

92,30
²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ

ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿,
àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ëîã³êè) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.09.2015

15% 44,15 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 441,50

(Ïí, Âò, Ñð, ×ò, Ïò: 15.00-17.00 ãîä.)

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ÑØ ¹ 52 çà àäðåñîþ: âóë. Ìèõàéëà
Äîíöÿ, 16, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 53,70 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —
³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòèâíîãî áàëüíîãî òàíöþ)
(ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 21,28 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ã³ìíàç³¿ "Ì³ëåí³óì" ¹ 318 çà àäðåñîþ:
âóë. ²âàíà Ïóëþÿ, 3 "Á", çàãàëüíîþ ïëîùåþ 121,70 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà
îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòèâíîãî
áàëüíîãî òàíöþ) (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 9,70 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ÑØ ¹ 43 "Ãðààëü" çà àäðåñîþ: âóë. Ïðå-
îáðàæåíñüêà (²âàíà Êëèìåíêà), 17, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,70 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êð³ì çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³
19 Ìåòîäèêè (ïðîâåäåííÿ ïîçàøê³ëüíèõ çàíÿòü ç ä³òüìè çà ïðîãðàìîþ õóäîæíüî-åñòåòè÷íî-
ãî öèêëó) (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 1,67 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÑØ ¹ 173 çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàä-
íèé, 20, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 72,0 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³-
ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êð³ì çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 19 Ìåòîäèêè (ïðîâåäåííÿ
ïîçàøê³ëüíèõ çàíÿòü ç ä³òüìè çà ïðîãðàìîþ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî öèêëó) (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 1,86 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ 03087, ì. Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë.: 242-21-71, ôàêñ 242-21-71.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåë.: 207-09-31, 207-09-32.

Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â: çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîçâèòêó òà çì³ñòó ³íôðàñòðóêòóðè

îñâ³òè, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ñïîðòó âèùèõ äîñÿãíåíü, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ïëàíîâî-

åêîíîì³÷íîãî â³ää³ëó.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â:

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é
ñëóæá³ íà ïîñàäàõ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 3 ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà
êåð³âíèõ ïîñàäàõ â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå 5 ðîê³â.

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà
ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó, àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ
åêîíîì³êè íå ìåíøå 3 ðîê³â.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ
ñëóæáîþ çà òåë.: 279-17-45, 279-25-49. Çàÿâè òà äîêóìåíòè êàíäèäàò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì
30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01004, ì. Êè¿â,
áóë. Ò. Øåâ÷åíêà, 3, ê³ìí. 412 .

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ äî ñóäó â ïîðÿäêó ÷. 9 cm. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè ÒÎÂ "ÎÍÄÀ"

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ó
ñïðàâ³ ¹ 757/26219/15-ö çà ïîçîâîì Êóøíàðüîâà ²ãîðÿ Âîëîäèìèðîâè÷à äî Òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÎÍÄÀ", òðåòÿ îñîáà: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ô²ÍÀÍÑ
ÁÀÍÊ"—ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ —ÿêå â³äêëàäåíî äî 11.30 20 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ³ â³äáóäåòüñÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 16, ñóääÿ Ìîñêàëåíêî Ê.Î.

Ïðîïîíóºìî ïîäàòè âñ³ ðàí³øå íåïîäàí³ äîêàçè.

Âè çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.

Ðîç'ÿñíþºìî,ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íå ïîâ³äîìëåííÿ
ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é
äîêàç³â.

Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî,ùî â³äïîâ³äíî äî ÷.9 ñò.74 ÖÏÊ Óêðà¿íè,ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ
ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6-À, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà
îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÍÂÊ "ÄÍÇ-ÇÍÇ "Ë³ëåÿ" íà âóë. Ïóøèíî¿, 52, çàãàëüíà ïëîùà 36,10 êâ. ì.
Âàðò³ñòü— 629140,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 8045,13 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
- àäì³í³ñòðàòîð ñåêòîðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã â³ää³ëó (öåíòðó) íàäàííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã (íà ÷àñ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî 21.06.2017);
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè.
Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ

çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (âóë.Ìåëüíè÷åíêà,1,ì.Êè¿â) âèêëèêàº
â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â Äîâãàíü Ðóñëàíà Ñòåïàíîâè÷à, Áîé÷åíêà Âàëåíòèíà Âî-
ëîäèìèðîâè÷à, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 29.12.2015 ðîêó íà 10.00 ïî ðîçãëÿäó öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè
¹2/369/3426/15 çà ïîçîâîì Ñ³ìîíîâî¿ Òàìàðè Ëàìñ³âíè äî Äîâãàíü Ðóñëàíà Ñòåïàíîâè÷à, Áîé-
÷åíêà Âàëåíòèíà Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî óñóíåííÿ ïåðåøêîä ó êîðèñòóâàíí³ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå çàñëóõàíà ó âàøó â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Í.Ñ. Ï³íêåâè÷

Òîâàðèñòâî ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ñòðàõîâå Òîâàðèñòâî ç

äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ãëîáóñ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 20448234) ó çâ'ÿçêó

³ç çì³íîþ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî íîâó þðèäè÷íó àäðåñó:

01010, ì. Êè¿â, Áóòèøåâ ïðîâóëîê, áóäèíîê 21/17, îô³ñ 2.

Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ñòóäåíòà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
òà ñïîðòó Óêðà¿íè, ñåð³ÿ KB ¹ 09615601 â³ä 01.09.2013ð. íà ³ì'ÿ Àíòîíåíêà Àðòåìà Àíäð³éîâè-
÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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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 45124

25 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹172(4768)
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ÄÎ ÞÂ²ËÅÉÍÎ¯ äàòè êîëåêòèâ âè-
äàííÿ çà ñïðèÿííÿ Óêð³íôîðìó
ï³äãîòóâàâ ìàéæå 70 ñâ³òëèí, ïå-
ðåâàæíà á³ëüø³ñòü ÿêèõ áóëè îïóá-
ë³êîâàí³ ó «ÂÊ» â ð³çí³ ðîêè. Ñâî¿
íàéêðàù³ ðîáîòè ïðåäñòàâèëè òà-
êîæ íèí³øí³ ôîòîêîðåñïîíäåíòè
òèæíåâèêà.

Â îá’ºêòèâ³ — ìèòòºâîñò³ â³ä-
áóäîâè ì³ñòà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ñïîðóäæåííÿ
ñòàíö³é ìåòðî, òðàíñïîðòíèõ ðîç-
â’ÿçîê, êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíèõ,
òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â. Â³äâ³äóâà-
÷³ ìàþòü çìîãó ïîð³âíÿòè, ÿêîþ
áóëè â 1960-õ ðîêàõ ïëîù³ Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî (íèí³ Ñîô³é-
ñüêà), Êàë³í³íà (íèí³ Ìàéäàí Íå-

çàëåæíîñò³), ïîáà÷èòè, ÿêèé âèä
íà Äí³ïðî â³äêðèâàâñÿ ó 1957 ðî-
ö³ ç òîä³øíüî¿ Ïåòðîâñüêî¿ àëå¿.
Ïðèòÿãóº ïîãëÿä ³ ñåð³ÿ äàâí³øí³õ
ïàíîðàìíèõ çí³ìê³â ç âèñîòè ïòà-
øèíîãî ïîëüîòó — ìîâ íà äîëîí³
Õðåùàòèê, Ïîä³ë, ïå÷åðñüê³ ïàãîð-
áè, Ëüâ³âñüêà ïëîùà, Äàðíèöÿ...

Åêñïîçèö³ÿ ïðåäñòàâëÿº êëþ÷î-
â³ ìîìåíòè íîâ³òíüî¿ äîáè, ïðî ÿê³
òàêîæ ðîçïîâ³äàëà «Âå÷³ðêà». Çâî-
ðóøëèâîþ º ñâ³òëèíà 1991 ðîêó: á³-
ëÿ ñò³í Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,ï³ñ-
ëÿ ïðîãîëîøåííÿ Íåçàëåæíîñò³,êè-
ÿíè îñîáëèâî åìîö³éíî ³ òåïëî â³òà-
þòü Ëåâêà Ëóê’ÿíåíêà.

Â ³íøîìó êàäð³ — øòðèõè äî ³ñ-
òîðè÷íîãî ïåðåãîâîðíîãî ïðîöå-

ñó ïðî ÿäåðíå ðîççáðîºííÿ Óêðà-
¿íè: íà ïî÷àòêó 1994 ðîêó â Áîðèñ-
ï³ëüñüêîìó àåðîïîðòó çóñòð³ëèñÿ
ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè òà ÑØÀ— Ëåî-
í³ä Êðàâ÷óê òà Á³ëë Êë³íòîí. Öþ
ïîä³þ ³ âèõîïèâ îá’ºêòèâ ôîòîêî-
ðåñïîíäåíòà. Íåâäîâç³ â Ìîñêâ³
áóëè ï³äïèñàí³ òðèñòîðîíí³ äîìî-
âëåíîñò³ ïðî ë³êâ³äàö³þ ÿäåðíî¿
çáðî¿ â Óêðà¿í³.

«Ñüîãîäí³ êîëåêòèâ «Âå÷³ðíüî-
ãî Êèºâà» íàìàãàºòüñÿ âèïóñêàòè
ãàçåòó, äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèï³â
îá’ºêòèâíîñò³,ïëþðàë³çìó äóìîê òà
çáàëàíñîâàíî¿ ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿.
Âèäàííÿ òâåðäî ñòî¿òü íà ïàòð³î-
òè÷íèõ ïîçèö³ÿõ,ñïðèÿº â³äðîäæåí-
íþ â Êèºâ³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, êóëü-
òóðè òà äóõîâíîñò³. Ðàçîì ç âîëîí-
òåðàìè «Âå÷³ðêà» ùîòèæíÿ íàïðàâ-
ëÿº íà ôðîíò ÷àñòèíó íàêëàäó ãàçå-
òè, âîíà çàïî÷àòêóâàëà àêö³þ «Á³á-
ë³îòå÷êà äëÿ âî¿í³â»: íà ïåðåäîâó

âæå ïåðåäàëè ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ-
÷³ êíèæîê,ÿê³ ç³áðàëè êèÿíè»,—ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðå-
äàêòîðà «Âå÷³ðíüîãî Êèºâà» Ëåîí³ä
Ôðîñåâè÷.

Ó â³äêðèòò³ ôîòîâèñòàâêè âçÿëè
ó÷àñòüäåïóòàòè Êè¿âðàäè, âåòåðàíè
âèäàííÿ, ãåðî¿ ïóáë³êàö³é «Âå÷³ð-
êè»,ïî÷åñí³ ãîñò³.Âîíè ïîä³ëèëèñÿ
ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä åêñïîçèö³¿.

«Ôîòîâèñòàâêà ÿñêðàâî ïîêàçóº
ïåâí³ â³õè ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó Êèºâà.
Ìàáóòü, âäîìà ïîâ³ñèëà á íà ñò³íó
ôîòîãðàô³þ «Ìàéäàí» — íîâ³òíÿ,
àëå âæå ³ñòîð³ÿ. Àëå íå ïîâ³ñèëà á
çí³ìîê êóðåé (ìîâà ïðî ôîòî ïî-
÷àòêó 1990-õ—íà Æèòíüîìó ðèíêó
ïðîäàþòüñóìí³âíó êóðÿòèíó.—Ðåä.),
õî÷à â³í íàäçâè÷àéíî êðóòèé.ß òî-
ä³ áóëà ùå äèòèíîþ, àëå ïðåêðàñíî
ïàì’ÿòàþ ò³ ÷àñè: ðàõ³âíèö³,êóïîíè...»
— çàçíà÷èëà ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè,

òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òè-
êè Êè¿âðàäè Â³êòîð³ÿ Ìóõà.

«Äóæå çà÷åïèëà ôîòîãðàô³ÿ â³é-
ñüêîâîãî ïàðàäó ç ðàêåòàìè 1967
ðîêó. Êîëè ïðîâîäèø àíàëîã³þ ³ç
ñüîãîäåííÿì,â³äáóâàºòüñÿ âíóòð³ø-
í³é äèñîíàíñ.À ùå êîëè ÿ áà÷ó ñâ³ò-
ëèíè 1960-õ, ðîçóì³þ, ÿê áóëî ãàð-
íî âèáóäîâàíî ì³ñüêèé ïðîñò³ð.×è-
ìàëî ïëîùèí íà öåíòðàëüíèõ âó-
ëèöÿõ,êàøòàíè...Òîä³ ðîçóì³þ,÷î-
ìó Êè¿â íàçâàëè «ì³ñòîì êàøòàí³â».
À íèí³ â³ä÷óâàºòüñÿ òèñê â³ä ê³ëü-
êîñò³ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì,
ðåêëàìè, àâòîìîá³ë³â... Âçàãàë³ â³ä
íàâàíòàæåííÿ»,—ðîçïîâ³ëà äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êî-
ìóí³êàö³é ÊÌÄÀ Ìàðèíà Õîíäà.

Íàãàäàéìî, ùî âèñòàâêà ïðà-
öþâàòèìå á³ëÿ Êîëîííî¿ çàëè íà
äðóãîìó ïîâåðñ³ ÊÌÄÀ óïðîäîâæ
ì³ñÿöÿ, âõ³ä â³ëüíèé �

«110 ðîê³â ç êèÿíàìè ³ äëÿ êèÿí»
� Ç íàãîäè þâ³ëåþ ãàçåòè «Âå÷³ðí³é Êè¿â» 

â ñòîëèö³ ðîçãîðíóòî ôîòîâèñòàâêó
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