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ÕÐÅÙÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª — òðå-
òº ³ ñàìå âåëèêå ñâÿòî ð³çäâÿíî-
íîâîð³÷íîãî öèêëó. Ó íàðîä³ öå
ñâÿòî ùå íàçèâàþòü Éîðäàí, îñ-
ê³ëüêè ç íèì ïîâ’ÿçóþòü õðåùåí-
íÿ íà ð³÷ö³ Éîðäàí Õðèñòà. Â öåé
äåíü ó ñòîëè÷íèõ õðàìàõ, â ì³ñöÿõ
îñâÿ÷åííÿ âîäè í³äå ÿáëóêó áóëî
âïàñòè. Í³ ãðèï, í³ õîëîä íå âïëè-

íóëè íà ð³øåííÿ êèÿí â³äñâÿòêó-
âàòè Éîðäàí ÿê ãîäèòüñÿ. Î 13-é
ãîäèí³ íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ á³-
ëÿ êàïëèö³ Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüî-
ãî ç³áðàâñÿ íàòîâï ëþäó. Çàõîäè-
ëè ó êðèæàíó âîäó ÿê íîâà÷êè,òàê
³ á³ëüø çàãàðòîâàí³ êóïàëüíèêè.
«ßê³ ó âàñ â³ä÷óòòÿ? — çàïèòóºìî
ó ìîðæà Â³òàë³ÿ Ðîñîëåíêî.— Â³ä-

÷óòòÿ õîðîø³. ß êîæíîãî ðîêó â
öåé äåíü êóïàþñü â îïîëîíö³ ³ í³-
êîëè íå õâîð³þ. Òðåáà çàâæäè áðà-
òè ç ñîáîþ òåïë³ ðå÷³. Ùîñü âçÿòè
ï³ä íîãè, àáè íå ñòîÿòè íà ñí³ãó
áîñîí³æ. Ãð³ëêó ìîæíà âçÿòè». Êó-
ïàëèñÿ ìîðæ³ ï³ä ï³ñí³ òà êîëÿä-
êè Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàò-
ðó óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó «Áåðå-
ãèíÿ». Æîäíèõ íåùàñíèõ âèïàä-
ê³â ï³ä ÷àñ êóïàííÿ íå ñòàëîñÿ. Ïî-
ðÿä ÷åðãóâàëè áðèãàäè ðÿòóâàëü-
íèê³â, âîäîëàçè, à òàêîæ ë³êàð³. «ß
òóò ïðàöþþ ç 11-¿ ðàíêó. Âñå òè-
õî, âñå ñïîê³éíî, áåç ïðèãîä. Ðà-
í³øå ëþäè çâåðòàëèñÿ ç ïðîáëå-
ìàìè òèñêó, à öüîãî ðîêó — í³. Äå-
ÿê³ êèÿíè êóïàþòüñÿ íåï³äãîòîâ-
ëåíèìè. ² ìè ïîïåðåäæàºìî, çâ³ñ-
íî, ùî öüîãî ðîáèòè íå ìîæíà,
àäæå íàéñòðàøí³øå, ùî ìîæå áó-
òè, öå çóïèíêà ñåðöÿ. Îäíàê ëþäè
â³ðÿòü, ùî âîäà ö³ëþùà, îñâÿ÷åíà

³ òîìó íå áîÿòüñÿ»,— ðîçïîâ³ëà
ôåëüäøåð ²ðèíà.

Ïðî ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ âîäè,
íàâ³òü íå îñâÿ÷åíî¿ â öåðêâ³, ùå
ðàç íàãàäàâ ³ Ïàòð³àðõ âñ³º¿ Ðóñè
Ô³ëàðåò, ÿêèé ó÷îðà î÷îëèâ Âåëè-
êå îñâÿ÷åííÿ âîä Äí³ïðà ç íàãîäè
ñâÿòà Áîãîÿâëåííÿ (Âîäîõðåùà) ó
ñòîëè÷íîìó Ã³äðîïàðêó.«Â öèõ âî-
äàõ äí³ïðîâñüêèõ áóëè õðåùåí³ íà-
ø³ ïðåäêè, ³ ÿçè÷íèêè ñòàëè õðèñ-
òèÿíàìè, ³ öÿ áëàãîäàòü ñâÿòîãî
Õðåùåííÿ äîïîâíþºòüñÿ íèí³ø-
í³ì îñâÿ÷åííÿì.Ìè ïðîñèìî,ùîá
Ãîñïîäü ïîäàðóâàâ íàì íàéïåðøå
ìèð.Ùîá âîðîã ïîêèíóâ íàøó çåì-
ëþ»,— çàçíà÷èâ áëàæåííèé Ô³ëà-
ðåò. Ñâÿòêóâàëè òàêîæ Âîäîõðåùå
íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é, Ìà-
ìàºâ³é ñëîáîä³, íà îçåð³ Òåëüá³í, ó
ïàðêó Ôåîôàí³ÿ. Ò³, õòî íå çì³ã îñ-
âÿòèòè âîäó, ìîæóòü íàáðàòè ö³-
ëþùî¿ ð³äèíè ó õðàìàõ �

Ó÷îðà â ð³çíèõ êóòî÷êàõ Êèºâà â³äáóëèñÿ çàõî-
äè, ïðèóðî÷åí³ Âîäîõðåùó. Àëå íàéìàñøòàáí³ø³
ç íèõ â³äáóëèñÿ â Ã³äðîïàðêó. Òóò íà Òðóõàíîâî-
ìó îñòðîâ³ âæå ç 10-¿ ðàíêó çáèðàâñÿ ëþä. Ïîðÿä
÷åðãóâàëè áðèãàäè ðÿòóâàëüíèê³â òà ìåäèê³â.
Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò
òðàäèö³éíî îñâÿòèâ âîäó ó Äí³ïð³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Â³òàë³é Êëè÷êî â³çüìå
ó÷àñòü ó Âñåñâ³òíüîìó
åêîíîì³÷íîìó ôîðóì³ 
â Äàâîñ³

Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä

÷àñ Âñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôî-

ðóìó, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó øâåéöàð-

ñüêîìó Äàâîñ³ 20-22 ñ³÷íÿ, â³çüìå

ó÷àñòü â äåáàòàõ «Äóøà ì³ñòà» òà ³í-

ôîðìàö³éí³é çóñòð³÷³ ñâ³òîâèõ åêî-

íîì³÷íèõ ë³äåð³â «Ïðîòèñòîÿííÿ ã³á-

ðèäíèì çàãðîçàì». Êð³ì òîãî, ìåð

Êèºâà çàïðîøåíèé äî ó÷àñò³ ó ïàíå-

ë³ «Ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³é ó ì³ñ-

òàõ», â³äâ³äàº äèñêóñ³þ «Íîâå åêî-

íîì³÷íå áà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè» òà çà-

õ³ä,ÿêèé òðàäèö³éíî îðãàí³çîâóº àìå-

ðèêàíñüêå âèäàííÿ Washington Post.

Òàêîæ Â³òàë³é Êëè÷êî â³çüìå ó÷àñòü

â Óêðà¿íñüêîìó ñí³äàíêó ó Äàâîñ³ ³

ïðîâåäå íèçêó äâîñòîðîíí³õ çóñòð³-

÷åé ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³æíàðîäíî¿

ñï³ëüíîòè.

Ðîçïî÷àâñÿ çá³ð çàÿâîê
íà çäîáóòòÿ ìèñòåöüêî¿
ïðåì³¿ «Êè¿â»

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè îãîëîñèâ ïðî

ïî÷àòîê çáîðó çàÿâîê íà çäîáóòòÿ

Ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ «Êè¿â» ó ñåìè íî-

ì³íàö³ÿõ â òàêèõ ãàëóçÿõ: ë³òåðàòó-

ðà, ê³íîìèñòåöòâî, ìóçè÷íà êîìïî-

çèö³ÿ, òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî, îáðà-

çîòâîð÷å ìèñòåöòâî, æóðíàë³ñòèêà,

íàðîäíå äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî.

Íà çäîáóòòÿ ïî÷åñíî¿ ïðåì³¿ âè-

ñóâàþòüñÿ íîâ³ îðèã³íàëüí³ òâîðè,

ñòâîðåí³ âïðîäîâæ òðüîõ îñòàíí³õ

ðîê³â ìèòöÿìè,ÿê³ æèâóòü ³ ïðàöþþòü

ó Êèºâ³.

Ïîäàííÿ çä³éñíþþòü òâîð÷³ ñï³ë-

êè, íàóêîâ³ óñòàíîâè, âèù³ íàâ÷àëü-

í³ çàêëàäè, çàêëàäè êóëüòóðè ³ ìèñ-

òåöòâ, òåàòðàëüíî-âèäîâèùí³ òà òå-

àòðàëüíî-êîíöåðòí³ îðãàí³çàö³¿ ³ ï³ä-

ïðèºìñòâà, âèäàâíèöòâà,ðåäàêö³¿ ãà-

çåò ³ æóðíàë³â.

Ìàòåð³àëè íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè íå ï³çí³øå 10

ëþòîãî 2016 ðîêó (êàá. 317, áóëüâàð

Ò. Øåâ÷åíêà, 3, ì. Êè¿â, 01004).

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê  279-71-26.

Òîâàðèñòâî çîáîâ’ÿçàíå
ñïëàòèòè äî áþäæåòó
ìàéæå 223 òèñ. ãðí áîðãó

Îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ì³ñ-

òà Êèºâà ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 5 (Îáî-

ëîíñüêèé ðàéîí) òà ñòÿãíóâ ç êîìåð-

ö³éíî¿ ñòðóêòóðè ìàéæå 223 òèñÿ÷³

ãðèâåíü ïîäàòêîâî¿ çàáîðãîâàíîñò³.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè,

âêàçàíà çàáîðãîâàí³ñòü âèíèêëà âíà-

ñë³äîê íåñïëàòè äî äåðæàâíîãî áþ-

äæåòó îáîâ’ÿçêîâèõ ïîäàòêîâèõ ïëà-

òåæ³â, à ñàìå — ïîäàòêó íà äîäàíó

âàðò³ñòü.

Íàðàç³ ïîñòàíîâîþ ñóäó ïîçîâí³

âèìîãè ïðîêóðàòóðè çàäîâîëåí³ â

ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè Âåëèêå îñâÿ÷åííÿ âîä Äí³ïðà
� Ó Ã³äðîïàðêó òèñÿ÷³ êèÿí â³äçíà÷èëè çàâåðøàëüíå ñâÿòî 

ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íîãî öèêëó – Éîðäàí

Ó÷îðà íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ á³ëÿ êàïëèö³ Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî ç³áðàëèñÿ òèñÿ÷³ êèÿí. Çàõîäèëè ó êðèæàíó âîäó ÿê íîâà÷êè, òàê ³ á³ëüø çàãàðòîâàí³ ìîðæ³
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 лютого 2015 року № 119 «Про Програму економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»
Розпорядження № 946 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 03 вересня 2015 року № 940/1804 «Про внесення змін до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської місь"
кої ради від 28.01.2015 № 59/924», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2015�рі�,�доведених�до�департаментів,��прав-

лінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�з�ідно�з�розпоря-

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

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

ції)�від�16�люто�о�2015�ро���№ 119�«Про�Про-

�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2015�рі�»,�а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�;

перелі���об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

я�і�спор�дж�ються�за�замовленням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��не-

бюджетних��оштів,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,

що�додаються.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Шумського у Дніпровському районі м. Києва», доручення Київського міського голови від 18 вересня 2015 ро"
ку № 29826 та з метою врахування громадської думки щодо раціонального використання земель в місті Ки"
єві:

1.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

1.1.�Протя�ом�двох�місяців�о�олосити�та�про-

вести��он��рс�пропозицій�щодо�ви�ористання

�ромадсь�о�о�простор��біля�озера�Тельбін�(в�л.

Юрія�Ш�мсь�о�о)���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�(далі —�Кон��рс).

1.2.�З��рах�ванням�основних��ритеріїв,�ви-

значених���п�н�ті�2�цьо�о�розпорядження,�роз-

робити�та�затвердити�положення�про�Кон��рс.

1.3.�Затвердити�с�лад�ж�рі�Кон��рс�.

1.4.�За�рез�льтатами�Кон��рс��подати�Київ-

сь�ом��місь�ом���олові�пропозиції�щодо�ви�о-

ристання��ромадсь�о�о�простор��біля�озера

Тельбін�(в�л.�Юрія�Ш�мсь�о�о)���Дніпровсь�о-

м��районі�м.�Києва.

2.�Визначити,�що�основними��ритеріями�Кон-

��рс��є:

2.1.�Безоплатність����орист�ванні��ромад-

сь�им�простором.

2.2.�Дост�пність�для�людей�з�обмеженими

фізичними�можливостями.�

2.3.�Комфортність����орист�ванні�(облад-

нання�місцями�для�сидіння,�навісами�та��ро-

мадсь�ими�санв�злами).

3.�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�висвітлення�інформації�про�Кон��рс����о-

м�нальних�засобах�масової�інформації.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про внесення змін до структури Департаменту (Центру) 
надання адміністративних послуг виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 980 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто"герой Київ», постанови Кабінету Міністрів

України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів вико"
навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», рішення Київської місь"
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядження Київського міського голови від 14
вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів ви"
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Стр��т�р��Департамент��(Центр�)�надання

адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�затверджен��розпоря-

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

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

ції)�від�10�серпня�2015�ро���№ 777�ви�ласти��

новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

10.08.2015�р.�№�777

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�01.10.2015�р.�№�980)

Структура
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�
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1.2.�Се�тор�з�питань��правління�персоналом

1.3.�Се�тор�фінансово�о�забезпечення�та�звітності

1.4.�Головний�спеціаліст�з�питань�мобілізаційної�роботи

1.5.�Головний�спеціаліст —��повноважена�особа�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

2.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

2.1.�Управління�надання�адміністративних�посл��

2.1.1.�Відділ�замовлення�посл���та�передачі�до��ментів

2.1.2.�Відділ�видачі��отових�до��ментів

2.2.�Відділ�рес�рсно�о�забезпечення

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

3.1.�Управління�забезпечення�діяльності�Центр�

3.1.1.�Відділ�інформаційно�о�забезпечення

3.1.2.�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�роботи�Центр�

3.2.�Відділ�адміністраторів�мобільно�о�реа��вання

Керівник апарату В. Бондаренко

Про організацію конкурсу пропозицій щодо використання
громадського простору біля озера Тельбін (вул. Юрія Шумського) 

у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 981 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто"герой Київ», враховуючи рішення Київської
міської ради від 23 липня 2015 року № 919/1783 «Про розірвання договору оренди земельних ділянок від
08.12.2003 № 66"6"00120 та від 28.12.2004 № 66"6"00216, надання згоди на поділ та об’єднання цих ділянок та
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Юрія

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 985 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са"
моврядування:

1.�С�ас�вати�8�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження структури 
Департаменту з питань державного 

архітектурно"будівельного контролю міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 986 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 761/1625 «Про утворення Департа"

менту з питань державного архітектурно"будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)», рішення Київської міської ради від 28 травня 2015
року № 575/1439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про
утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельно"
сті», розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження гранич"
ної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��з�пи-

тань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о

�онтролю�міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�01.10.2015�р.�№�986

СТРУКТУРА 
Департаменту з питань державного архітектурно"будівельного контролю

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�се�тор

1.2.�Се�тор�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�фінансової�звітності

1.3.�Се�тор�роботи�з�персоналом

1.4.�Се�тор�до��ментообі��

1.5.�Се�тор�з�ор�анізаційної�роботи

1.6.�Головний�спеціаліст —��повноважена�особа�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

2.1.�Управління�дозвільних�процед�р�

2.1.1.�Відділ�дозвільних�до��ментів�

2.1.2.�Відділ�аналіз��містоб�дівної�до��ментації

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління��онтролю�за�б�дівництвом

3.1.�Управління��онтролю�за�б�дівництвом

3.1.1.�Інспе�ційний�відділ�№ 1

3.1.2.�Інспе�ційний�відділ�№ 2

3.1.3.�Інспе�ційний�відділ�№ 3

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проекту 

«Реконструкція Київського міського пологового будинку № 5 
під Перинатальний центр з будівництвом 

приватного медичного закладу 
на просп. Червонозоряному, 2»

Розпорядження № 987 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По"

ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації то"
що об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно"транспортної ін"
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08 квітня 2015 року № 340 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучен"
ня інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція Київського міського пологового будинку
№ 5 під Перинатальний центр з будівництвом приватного медичного закладу на просп. Червонозоряному,
2», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс�� із

зал�чення� інвестора�до�реалізації�прое�т�

«Ре�онстр��ція�Київсь�о�о�місь�о�о�поло�о-

во�о�б�дин���№ 5�під�Перинатальний�центр

з�б�дівництвом�приватно�о�медично�о�за-

�лад��на�просп.�Червонозоряном�,�2»�(про-

то�ол�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по

зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�-

дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо

об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призна-

чення,�незавершено�о�б�дівництва,� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри�міста

Києва�від�08�вересня�2015�ро���№ 76/2015)

товариство�з�обмеженою�відповідальністю

«УКРЕКОТЕХ»� ( ідентифі�аційний� �од —

36412704).

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���ласти

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�перемож-

цем��он��рс��та�замовни�ом�реалізації�прое�-

т� —�Київсь�им�місь�им�поло�овим�б�дин�ом

№ 5.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про територіальну підсистему міста Києва єдиної державної
системи цивільного захисту

Розпорядження № 988 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 10 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 9 січ"

ня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», постано"
ви Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функ"
ціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», з метою здійснення за"
ходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у
місті Києві:

1.�Затвердити�Положення�про�територіаль-

н��підсистем��міста�Києва�єдиної�державної

системи�цивільно�о�захист�,�що�додається.

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

ністраціям���термін�до�05�жовтня�2015�ро��

розробити�і�затвердити�за�по�одженням�з�ви-

�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)

Положення�про�районні�лан�и�територіальної�під-

системи�міста�Києва�єдиної�державної�систе-

ми�цивільно�о�захист�.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.10.2015�р.�№�988

ПОЛОЖЕННЯ 
про територіальну підсистему міста Києва 

єдиної державної системи цивільного захисту
1.�Це�Положення�визначає�основи�створення�територіальної�підсистеми�міста�Києва�єдиної

державної�системи�цивільно�о�захист��(далі —�територіальна�підсистема�міста�Києва),�її�с�лад,

завдання�та�рівні.

2.�У�цьом��Положенні�термін�«територіальна�підсистема�міста�Києва»�вживається���значенні

с�ладової�частини�єдиної�державної�системи�цивільно�о�захист�,�я�а�створюється���місті�Києві

і�до�я�ої�входять�районні�лан�и�територіальної�підсистеми,�ор�ани��правління�та�підпоряд�ова-

ні�їм�сили�цивільно�о�захист�,�відповідні�с�б’є�ти��осподарювання,�я�і�ви�он�ють�завдання�ци-

вільно�о�захист�.

Інші�терміни�вживаються���значеннях,�визначених�в�Коде�сі�цивільно�о�захист��У�раїни,�По-

ложенні�про�єдин��державн��систем��цивільно�о�захист�,�затвердженом��постановою�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни�від�9�січня�2014�ро���№ 11.

3.�Метою�створення�територіальної�підсистеми�міста�Києва�є�здійснення�заходів�щодо�за-

хист��населення�і�територій�від�надзвичайних�сит�ацій���мирний�час�та�в�особливий�період��

місті�Києві.

4.�Завданнями�територіальної�підсистеми�міста�Києва�є:

1)�забезпечення��отовності�ор�анів��правління�та�підпоряд�ованих�їм�сил�цивільно�о�захист�

до�дій,�спрямованих�на�запобі�ання�і�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації�або�небезпечні�події;

2)�ор�анізація�та�здійснення�заходів�щодо�захист��населення�і�територій�від�надзвичайних

сит�ацій;

3)�план�вання�заходів�цивільно�о�захист�;

4)�ор�анізація�та�здійснення�заходів�із�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�сит�ацій;

5)�проведення�рят�вальних�та�інших�невід�ладних�робіт�з�лі�відації�наслід�ів�надзвичайних

сит�ацій,�ор�анізація�життєзабезпечення�постраждало�о�населення;

6)�лі�відація�наслід�ів�надзвичайних�сит�ацій�або�небезпечних�подій;

7)�проведення�моніторин���і�про�ноз�вання�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій�та�їх�розвит-

��,�визначення�ризи�ів�їх�вини�нення�на�території�міста�Києва,�оцін�а�соціально-е�ономічних

наслід�ів�надзвичайних�сит�ацій,�визначення�на�основі�про�нозних�даних�обся���потреби�в�си-

лах,�засобах,�матеріальних�та�фінансових�рес�рсах;

8)�лі�відація�меди�о-санітарних�наслід�ів�надзвичайних�сит�ацій�та�епідемій,�надання�е�стре-

ної�медичної�допомо�и�постраждалим���зоні�надзвичайної�сит�ації,�здійснення�заходів�медич-

но�о�забезпечення;

9)�навчання�населення�щодо�поведін�и�та�дій���разі�вини�нення�надзвичайної�сит�ації;

10)�ор�анізація�і�проведення�під�отов�и��ерівно�о�с�лад��та�фахівців�ор�анів�ви�онавчої�вла-

ди,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�с�б’є�тів��осподарювання,�діяльність�я�их�пов’язана�з

ор�анізацією�і�здійсненням�заходів�цивільно�о�захист�;

11)�здійснення�заходів�щодо�створення�та�ви�ористання�наявно�о�фонд��захисних�спор�д

цивільно�о�захист��для���риття�населення;

12)�створення,�збереження�і�раціональне�ви�ористання�резерв��матеріальних�рес�рсів,�не-

обхідних�для�запобі�ання�і�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації;

13)�забезпечення�стало�о�ф�н�ціон�вання�с�б’є�тів��осподарювання�і�територій�в�особливий

період;

14)�здійснення�заходів�щодо�соціально�о�захист��постраждало�о�населення;

15)�інші�завдання,�визначені�за�оном.

5.�Територіальна�підсистема�міста�Києва�с�ладається�з�районних�лано�,�що��творюються��

районах�міста�Києва —�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

Положення�про�районн��лан���територіальної�підсистеми�міста�Києва�затвердж�ється�розпо-

рядженням�відповідної�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

6.�Безпосереднє��ерівництво�здійснюють:

територіальною�підсистемою�міста�Києва —�Київсь�ий�місь�ий��олова;�районною�лан�ою�те-

риторіальної�підсистеми�міста�Києва —��олова�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

7.�До�с�лад��територіальної�підсистеми�міста�Києва�та�її�районних�лано��входять�ор�ани��прав-

ління�та�підпоряд�овані�їм�сили�цивільно�о�захист�.

8.�Для��оординації�діяльності�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�с�б’є�тів��осподарювання��

сфері�цивільно�о�захист��ф�н�ціон�ють:

на�ре�іональном��рівні —��омісія�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�си-

т�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

на�місцевом��рівні —�районні�в�місті�Києві��омісії�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та

надзвичайних�сит�ацій;

на�об’є�товом��рівні —��омісії�з�питань�надзвичайних�сит�ацій�с�б’є�тів��осподарювання.

Комісія�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районні�в�місті�Києві��о-

місії�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�та�об’є�тові��омісії�з

питань�надзвичайних�сит�ацій�с�б’є�тів��осподарювання�здійснюють�свою�діяльність�відповід-

но�до�затверджених�в��становленом��поряд���положень�про�них.

Для��оординації�робіт�з�лі�відації�наслід�ів�надзвичайної�сит�ації�на�ре�іональном�,�місцево-

м��та�об’є�товом��рівні���разі�потреби��творюються�спеціальні��омісії�з�лі�відації�наслід�ів�над-

звичайної�сит�ації.

9.�Управління�територіальною�підсистемою�міста�Києва�здійснюють�на:�

ре�іональном��рівні —�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�ад-

міністрація),�Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Головне

�правління�Державної�сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій���місті�Києві;

місцевом��рівні —�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�їх�стр��т�рні�підрозділи�з�пи-

тань�цивільно�о�захист��та�районні��правління�Головно�о��правління�Державної�сл�жби�У�ра-

їни�з�надзвичайних�сит�ацій���місті�Києві;

на�об’є�товом��рівні —��ерівни��с�б’є�та��осподарювання,�а�та�ож�підрозділи�(посадові�осо-

би)�з�питань�цивільно�о�захист�,�я�і�призначаються�відповідно�до�за�онодавства.

10.�Для�забезпечення��правління�діями�ре�іональних,��ом�нальних,�об’є�тових�аварійно-ря-

т�вальних�сл�жб�та�аварійно-рят�вальних�сл�жб��ромадсь�их�ор�анізацій;�об’є�тових�та�тери-

торіальних�форм�вань�цивільно�о�захист�;�територіальних�та�об’є�тових�спеціалізованих�сл�жб

цивільно�о�захист�;�добровільних�форм�вань�цивільно�о�захист�,�що�входять�до�с�лад��тери-

торіальної�підсистеми�міста�Києва,�здійснюється�цілодобове�чер��вання�з�метою�забезпечен-

ня�збор�,�оброблення,��за�альнення�та�аналіз��інформації�про�обстанов���та�ф�н�ціон�ють:

оперативно-�оординаційний�центр�Головно�о��правління�Державної�сл�жби�У�раїни�з�над-

звичайних�сит�ацій���місті�Києві;

оперативно-чер�ова�сл�жба�п�н�т���правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

чер�ові�сл�жби�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

чер�ові�(диспетчерсь�і)�сл�жби�с�б’є�тів��осподарювання.

У�разі�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій�до�ор�анізації�заходів�з�лі�відації�їх�наслід�ів�зал�чаю-

ться�представни�и�заінтересованих�ор�анів�державної�влади�відповідно�до�планів�взаємодії.

11.�Для�забезпечення�стало�о��правління�заходами�цивільно�о�захист��та�реалізації�ф�н�цій,

передбачених�на�особливий�період,�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовря-

д�вання�і�с�б’є�тами��осподарювання�ви�ористов�ється�державна�система�п�н�тів��правління.

12.�До�сил�цивільно�о�захист��територіальної�підсистеми�міста�Києва�належать:

підрозділи�(частини)�Головно�о��правління�Державної�сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�-

ацій���місті�Києві;

�ом�нальна�аварійно-рят�вальна�сл�жба�«Київсь�а�сл�жба�порят�н��»;�

об’є�тові�аварійно-рят�вальні�сл�жби�та�аварійно-рят�вальні�сл�жби��ромадсь�их�ор�аніза-

цій;

об’є�тові�та�територіальні�форм�вання�цивільно�о�захист�;�

об’є�тові�та�територіальні�спеціалізовані�сл�жби�цивільно�о�захист�;�

добровільні�форм�вання�цивільно�о�захист�.

13.�До�с�лад��територіальної�підсистеми�міста�Києва�входять�територіальні�спеціалізовані

сл�жби�цивільно�о�захист�,�що��творюються�ор�анами��правління�і�с�б’є�тами��осподарюван-

ня�відповідно�до�за�онодавства.

14.�Залежно�від�масштаб��і�особливостей�надзвичайної�сит�ації,�що�про�ноз�ється�або�ви-

ни�ла,�в�місті�Києві�або�в�межах��он�ретної�йо�о�території�відповідно�до�статей�11-15��оде�с�

цивільно�о�захист��У�раїни�встановлюється�один�із�та�их�режимів�ф�н�ціон�вання�територіаль-

ної�підсистеми�міста�Києва:

повся�денно�о�ф�н�ціон�вання;

підвищеної��отовності;

надзвичайної�сит�ації;

надзвичайно�о�стан�.

Режим�повся�денно�о�ф�н�ціон�вання�територіальної�підсистеми�міста�Києва�встановлюєть-

ся�за��мов�нормальної�виробничо-промислової,�радіаційної,�хімічної,�сейсмічної,��ідро�еоло�іч-

ної,��ідрометеороло�ічної,�техно�енної�та�пожежної�обстанов�и�та�за�відс�тності�епідемій,�епі-

зоотій,�епіфітотій.

Режим�підвищеної��отовності�тимчасово�встановлюється���разі�за�рози�вини�нення�надзви-

чайної�сит�ації�за�рішенням�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-
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ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���повном��обсязі�для�територіальної�підсистеми�міс-

та�Києва�або�част�ово�для�о�ремих�її�лано�,�територій,�об’є�тів.

Режим�надзвичайної�сит�ації�тимчасово�встановлюється���разі�вини�нення�надзвичайної�сит�-

ації�за�рішенням�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�для�територіальної�підсистеми�міста�Києва���повном��обсязі�або

част�ово�для�о�ремих�її�лано�,�територій,�об’є�тів.

Режим�надзвичайно�о�стан��для�територіальної�підсистеми�міста�Києва���повном��обсязі�або

част�ово�для�о�ремих�її�лано�,�територій,�об’є�тів�тимчасово�встановлюється���межах�території,

на�я�ій�введено�правовий�режим�надзвичайно�о�стан��відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�право-

вий�режим�надзвичайно�о�стан�».

15.�Заходи�з�реалізації�режимів�ф�н�ціон�вання�територіальної�підсистеми�міста�Києва�визна-

чаються�відповідно�до�Положення�про�єдин��державн��систем��цивільно�о�захист�,�затвердже-

но�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�9�січня�2014�ро���№ 11.

Основними�завданнями,�що�ви�он�ються�територіальною�підсистемою�міста�Києва,�є:

1)���режимі�повся�денно�о�ф�н�ціон�вання:

забезпечення�спостереження,��ідрометеороло�ічно�о�про�ноз�вання�та�здійснення��онтролю

за�станом�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�та�небезпечних�процесів,�що�мож�ть�призвес-

ти�до�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій�на�потенційно�небезпечних�об’є�тах,�об’є�тах�підвище-

ної�небезпе�и�і�приле�лих�до�них�територіях,�а�та�ож�на�територіях,�на�я�их�існ�є�за�роза�вини�-

нення��еоло�ічних�та��ідро�еоло�ічних�явищ�і�процесів;

забезпечення�здійснення�план�вання�заходів�цивільно�о�захист�;

здійснення�цілодобово�о�чер��вання�пожежно-рят�вальних�підрозділів;

розроблення�і�ви�онання�цільових�про�рам�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�сит�ацій�і

зменшення�можливих�втрат;

здійснення�планових�заходів�щодо�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�сит�ацій,�забезпечен-

ня�безпе�и�та�захист��населення�і�територій�від�та�их�сит�ацій,�а�та�ож�заходів�щодо�під�отов�и

до�дій�за�призначенням�ор�анів��правління�та�сил�цивільно�о�захист�;

забезпечення��отовності�ор�анів��правління�та�сил�цивільно�о�захист��до�дій�за�призначенням;�

ор�анізація�під�отов�и�фахівців�цивільно�о�захист�,�під�отов�а��ерівно�о�с�лад��та�фахівців,�ді-

яльність�я�их�пов’язана�з�ор�анізацією�і�здійсненням�заходів�щодо�цивільно�о�захист�,�навчання

населення�діям���разі�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій;

створення�і�поновлення�матеріальних�резервів�для�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�си-

т�ацій,�лі�відації�їх�наслід�ів;

ор�анізація�та�проведення�моніторин���надзвичайних�сит�ацій,�визначення�ризи�ів�їх�вини�нен-

ня;

підтримання����отовності�автоматизованих�систем�централізовано�о�оповіщення�про�за�роз��або

вини�нення�надзвичайних�сит�ацій;

2)���режимі�підвищеної��отовності:

здійснення�оповіщення�ор�анів��правління�та�сил�цивільно�о�захист�,�а�та�ож�населення�про

за�роз��вини�нення�надзвичайної�сит�ації�та�інформ�вання�йо�о�про�дії���можливій�зоні�надзви-

чайної�сит�ації;

форм�вання�оперативних��р�п�для�виявлення�причин�по�іршення�обстанов�и�та�під�отов�и�про-

позицій�щодо�її�нормалізації;

посилення�спостереження�та��онтролю�за��ідрометеороло�ічною�обстанов�ою,�сит�ацією�на

потенційно�небезпечних�об’є�тах,�території�об’є�та�підвищеної�небезпе�и�та/або�за�йо�о�межа-

ми,�території,�на�я�ій�існ�є�за�роза�вини�нення��еоло�ічних�та��ідро�еоло�ічних�явищ�і�процесів,

а�та�ож�здійснення�постійно�о�про�ноз�вання�можливості�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій�та

їх�масштабів;

�точнення�(��разі�потреби)�планів�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації,�здійснення�заходів�що-

до�запобі�ання�їх�вини�ненню;

�точнення�та�здійснення�заходів�щодо�захист��населення�і�територій�від�можливих�надзвичай-

них�сит�ацій;.

приведення����отовність�наявних�сил�і�засобів�цивільно�о�захист�,�зал�чення���разі�потреби.

додат�ових�сил�і�засобів;

3)���режимі�надзвичайної�сит�ації:

здійснення�оповіщення�ор�анів��правління�та�сил�цивільно�о�захист�,�а�та�ож�населення�про

вини�нення�надзвичайної�сит�ації�та�інформ�вання�йо�о�про�дії�в��мовах�та�ої�сит�ації;

призначення��ерівни�а�робіт�з�лі�відації�наслід�ів�надзвичайної�сит�ації�та��творення���разі�по-

треби�спеціальної��омісії�з�лі�відації�наслід�ів�надзвичайної�сит�ації;

визначення�зони�надзвичайної�сит�ації;

здійснення�постійно�о�про�ноз�вання�зони�можливо�о�поширення�надзвичайної�сит�ації�та�мас-

штабів�можливих�наслід�ів;

ор�анізація�робіт�з�ло�алізації�і�лі�відації�наслід�ів�надзвичайної�сит�ації,�зал�чення�для�цьо�о

необхідних�сил�і�засобів;

ор�анізація�та�здійснення�заходів�щодо�життєзабезпечення�постраждало�о�населення;

ор�анізація�та�здійснення�(��разі�потреби)�ева��аційних�заходів;

ор�анізація�і�здійснення�радіаційно�о,�хімічно�о,�біоло�ічно�о,�інженерно�о�та�медично�о�захис-

т��населення�і�територій�від�наслід�ів�надзвичайної�сит�ації;

здійснення�безперервно�о��онтролю�за�розвит�ом�надзвичайної�сит�ації�та�обстанов�ою�на

аварійних�об’є�тах�і�приле�лих�до�них�територіях;

інформ�вання�ор�анів��правління�цивільно�о�захист��та�населення�про�розвито��надзвичайної

сит�ації�та�заходи,�що�здійснюються;

4)���режимі�надзвичайно�о�стан� —�ви�онання�завдань�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�пра-

вовий�режим�надзвичайно�о�стан�».

16.�З�момент��о�олошення�рішення�про�мобілізацію�(�рім�цільової)�або�доведення�йо�о�до�ви-

�онавців�стосовно�прихованої�мобілізації�чи�введення�воєнно�о�стан��в�У�раїні�або�в�о�ремих�її�міс-

цевостях�територіальна�підсистема�міста�Києва�в�повном��обсязі�переводиться���режим�ф�н�ціо-

н�вання�в��мовах�особливо�о�період�.

Переведення�територіальної�підсистеми�міста�Києва���режим�ф�н�ціон�вання�в��мовах�осо-

бливо�о�період��здійснюється�відповідно�до�а�тів�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

планів�цивільно�о�захист��на�особливий�період.

Під�отов�а�територіальної�підсистеми�міста�Києва�до�ви�онання�завдань�цивільно�о�захист��в

�мовах�особливо�о�період��здійснюється�завчасно���мирний�час.

В�особливий�період�територіальна�підсистема�міста�Києва�ф�н�ціон�є�відповідно�до�Коде�с�

цивільно�о�захист��У�раїни�та�з��рах�ванням�особливостей,�що�визначаються�з�ідно�з�вимо�ами

за�онів�У�раїни�«Про�правовий�режим�воєнно�о�стан�»,�«Про�мобілізаційн��під�отов���та�мобілі-

зацію»,�а�та�ож�інших�нормативно-правових�а�тів.

Ви�онання�завдань�цивільно�о�захист��під�час�ф�н�ціон�вання�територіальної�підсистеми�міс-

та�Києва�в��мовах�особливо�о�період��здійснюється���взаємодії�з�відповідним�війсь�овим��оман-

д�ванням.

17.�Територіальна�підсистема�міста�Києва�та�її�районні�лан�и�провадять�свою�діяльність�від-

повідно�до�планів�основних�заходів�цивільно�о�захист��на�рі�.

18.�Ф�н�ціон�вання�територіальної�підсистеми�міста�Києва,�її�районних�лано��та�проведення

заходів�цивільно�о�захист��в�особливий�період�здійснюються�відповідно�до�план��цивільно�о�за-

хист��на�особливий�період.�

19.�Заходи�із�запобі�ання�вини�ненню�та�лі�відації�наслід�ів�надзвичайних�сит�ацій�здійсню-

ються�на�основі�планів�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації.

20.�На�об’є�тах�підвищеної�небезпе�и�розробляються�плани�ло�алізації�ї�лі�відації�наслід�ів

аварій�на�та�их�об’є�тах.

21.�З�метою�забезпечення�здійснення�заходів�із�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�си-

т�ацій�на�території�міста�Києва�проводиться�постійний�моніторин��і�про�ноз�вання�надзвичай-

них�сит�ацій.

22.�Ор�анізація,�зал�чення�відповідних�сил�та�засобів�до�робіт�з�лі�відації�наслід�ів�надзви-

чайної�сит�ації,�призначення��ерівни�а�та�их�робіт�здійснюються�відповідно�до�Коде�с��цивіль-

но�о�захист��У�раїни,�Положення�про�єдин��державн��систем��цивільно�о�захист�,�затвердже-

но�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�9�січня�2014�ро���№ 11,�та�інших�нормативно-

правових�а�тів.

23.�Сили�цивільно�о�захист�,��рім�добровільних�форм�вань�цивільно�о�захист�,���омпле�то-

в�ються�та�забезпеч�ються�ор�анами��правління�цивільно�о�захист�,�що�їх��творили,�з��рах�-

ванням�необхідності�проведення�робіт,�пов’язаних�з�реа��ванням�на�надзвичайн��сит�ацію�або

запобі�анням�її�вини�ненню�в�автономном��режимі�протя�ом�не�менш�я��трьох�діб.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 989 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 21.4 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№ 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»:

1.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бю-

джетних��оштів�між�об’є�тами�б�дівництва,�ре-

�онстр��ції�тощо,�а�та�ож�видами�оплач�ваних

робіт�(прое�тні�роботи,�оплата�за�мин�лі�ро-

�и,�поточні��апітальні�в�ладення,�придбання

обладнання�тощо),�передбаченими�додат�ом

4�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�,�затвердженої�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015

ро���№ 59/924,�що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бю-

джетних��оштів�між�напрямами�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт�,�передбаченими�до-

дат�ом�5�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�затвер-

дженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

січня�2015�ро���№ 59/924,�що�додається.

3.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном�

фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально-

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень,�що�додається.

4.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном�

фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально-

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�,�що�додається.

5.�Відповідно�до�п�н�тів�1,�2,�3,�4�цьо�о�роз-

порядження�внести�зміни�до�по�азни�ів�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2015�рі�,�доведених�до�департамен-

тів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів

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

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ід-

но�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�16�люто�о�2015�ро���№ 119

«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�»�(в�реда�ції�розпо-

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

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

ції)�від�23�вересня�2015�ро���№ 946),�а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що

додаються.

6.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

чити�подання�цьо�о�розпорядження�на�по�о-

дження�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

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

но�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет�,�після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���цьо�о�роз-

порядження�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про компенсацію витрат, 
пов’язаних із дороговартісним лікуванням Кондрашина О. М.

Розпорядження № 990 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання позиції І

розділу 7 міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015 роки», затвердженої рішен"
ням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради від
04 березня 2015 року № 165/1030), Порядку надання допомоги киянам — учасникам антитерористичної опе"
рації та сім’ям киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 (в редакції рішення Київської міської ради від 09
грудня 2014 року № 525/525), враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) від 12 листопада 2014 року № 1323 «Про комісію з вирішення питань
надання допомоги киянам" учасникам антитерористичної операції», протокол Комісії з вирішення питань
надання допомоги киянам" учасникам антитерористичної операції від 05 серпня 2015 року № 1, у зв’язку із звер"
ненням учасника антитерористичної операції Кондрашина Олександра Миколайовича щодо компенсації
йому витрат, пов’язаних із дороговартісним лікуванням:

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)��омпенс�вати

Кондрашин��Оле�сандр��Ми�олайович��витра-

ти,�пов’язані�із�доро�овартісним�лі��ванням�в

розмірі�1 191 346,00��ривень�за�рах�но���ош-

тів,�передбачених�в�бюджеті�міста�Києва�на

2015�рі��на�ви�онання�місь�ої�цільової�про�ра-

ми�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015

ро�и»,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№�19/5406

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від
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04�березня�2015�ро���№165/1030)�та�перера-

х�вати�в�азані��рошові��ошти�на�рах�но�,�від-

�ритий�на�йо�о�ім’я�в�ПАТ�«Державний�ощад-

ний�бан��У�раїни».

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

по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

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

Голова В. Кличко

Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери
Розпорядження № 993 від 2 жовтня 2015 року

Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою створення комфортних умов в приміщеннях лікувальних установ, дошкільних та навчальних закла"
дів, а також в соціально"медичних установах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Керівни�ам�теплопостачальних�підпри-

ємств�і�ор�анізацій�незалежно�від�форм�влас-

ності�за��мови��отовності�систем�теплоспожи-

вання�забезпечити�з�05�жовтня�2015�ро���під-

�лючення�систем�теплопостачання�в�поло�о-

вих�б�дин�ах,�лі��вальних��становах,�дош�іль-

них�та�навчальних�за�ладах,�а�та�ож�в�соціаль-

но-медичних��становах,�підпоряд�ованих�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�за�заяв�ами�їх��е-

рівни�ів.

2.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

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

т��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо-

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

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

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

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

міністрації)�спільно�з��ерівни�ами�теплопоста-

чальних�підприємств,�лі��вальних��станов,�на-

вчальних�за�ладів�та�соціально-медичних��с-

танов�забезпечити�ор�анізацію�с�оординованої

роботи�з�під�лючення�систем�теплопостачан-

ня.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
П. Пантелеєв

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 11 лютого 2005 року № 155 
«Про реєстрацію Статуту вайшнавської релігійної громади 

«Шрі Чайтанья Сарасват Матх» 
(«Духовна місія Сарасваті в ім’я Господа Чайтаньї») 

у Солом’янському районі м. Києва»
Розпорядження № 994 від 5 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву го"
лови вайшнавської релігійної громади «Шрі Чайтанья Сарасват Матх» («Духовна місія Сарасваті в ім’я Гос"
пода Чайтаньї») у Солом’янському районі м. Києва» від 09 липня 2015 року та протокол загальних зборів за"
значеної релігійної громади від 30 червня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла"
ди:

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�11�люто�о�2005

ро���№ 155�«Про�реєстрацію�Стат�т��вайшнав-

сь�ої�релі�ійної��ромади�«Шрі�Чайтанья�Сарас-

ват�Матх»�(«Д�ховна�місія�Сарасваті�в�ім’я�Гос-

пода�Чайтаньї»)���Солом’янсь�ом��районі�м.

Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���розпорядження�слова�«вайшнав-

сь�ої�релі�ійної��ромади�«Шрі�Чайтанья�Сарас-

ват�Матх»�(«Д�ховна�місія�Сарасваті�в�ім’я�Гос-

пода�Чайтаньї»)���Солом’янсь�ом��районі�м.

Києва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор�аніза-

ції�«Вайшнавсь�ої�релі�ійної��ромади�«Шрі�Чай-

танья�Сарасват�Матх»�(«Д�ховна�місія�Сарас-

ваті�в�ім’я�Господа�Чайтаньї»)���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«вайшнавсь�ої

релі�ійної��ромади�«Шрі�Чайтанья�Сарасват

Матх»�(«Д�ховна�місія�Сарасваті�в�ім’я�Госпо-

да�Чайтаньї»)���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації

«Вайшнавсь�ої�релі�ійної��ромади�«Шрі�Чайта-

нья�Сарасват�Матх»�(«Д�ховна�місія�Сарасва-

ті�в�ім’я�Господа�Чайтаньї»)���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��вайшнав-

сь�ої�релі�ійної��ромади�«Шрі�Чайтанья�Сарас-

ват�Матх»�(«Д�ховна�місія�Сарасваті�в�ім’я�Гос-

пода�Чайтаньї»)���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва,�зареєстровано�о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�11

люто�о�2005�ро���№ 155,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25 вересня 2015 року № 957
Розпорядження № 996 від 5 жовтня 2015 року

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

міністрації)�від�25�вересня�2015�ро���№ 957

«Про�відрядження�до�м.�Ан�ара�(Т�рець�а

Респ�блі�а)».

Голова В. Кличко

Про призначення довічних 
міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 998 від 6 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 ро"
ку за № 2/919, протоколу засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам куль"
тури і мистецтва 22 липня 2015 року № 1, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних особистих до"
сягнень діячів культури і мистецтва в місті Києві та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Призначити�довічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Б��айов�

Володимир��Федосійович�,�засл�женом��діяч�

мистецтв�У�раїни,�з�01�вересня�2015�ро��.

2.�Призначити�довічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Дорошен-

���Іван��Васильович�,�народном��артист��У�ра-

їни,�з�01�вересня�2015�ро��.

3.�Призначити�довічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Запоро-

жець�Валентині�Гри�орівні,�письменни��,�з�01

вересня�2015�ро��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про прийняття та передачу інженерних мереж 
зовнішнього освітлення 

з обладнанням жилих будинків № 9 
та № 9"А у пров. Моторному у Голосіївському районі

Розпорядження № 999 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь"

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те"
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль"
ної інфраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлово"
го фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 25 червня 2015 року № 056/24"3896, з метою
належної експлуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям
жилих будинків № 9 та № 9"А у пров. Моторному у Голосіївському районі, в межах функцій органу місце"
вого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�ві-

дання�за��ом�нальним�підприємством�еле�-

тромереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва

«Київмісь�світло»�інженерні�мережі�зовніш-

ньо�о�освітлення�з�обладнанням�жилих�б�-

дин�ів�№ 9�та�№ 9-А���пров.�Моторном����Го-

лосіївсь�ом��районі�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд�

спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»

забезпечити�в��становленом��поряд���прий-

няття�та�за�ріплення�інженерних�мереж�зов-

нішньо�о�освітлення�з�обладнанням,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття та передачу інженерних мереж 
зовнішнього освітлення 

з обладнанням жилого будинку № 13 
на вул. Булгакова у Святошинському районі

Розпорядження № 1001 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь"

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те"
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль"
ної інфраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлово"
го фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 25 червня 2015 року № 056/24"3897, з метою
належної експлуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям
жилого будинку № 13 на вул. Булгакова у Святошинському районі, в межах функцій органу місцевого само"
врядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о

відання�за��ом�нальним�підприємством�еле�-

тромереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва

«Київмісь�світло»�інженерні�мережі�зовніш-

ньо�о�освітлення�з�обладнанням�жило�о�б�-

дин���№ 13�на�в�л.�Б�л�а�ова���Святошин-

сь�ом��районі�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

трації)�разом�з��ом�нальним�підприємством

з��тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фон-

д��спеціально�о�призначення�«Спецжитло-

фонд»�забезпечити�в��становленом��поряд-

���прийняття�та�за�ріплення�інженерних�ме-

реж�зовнішньо�о�освітлення�з�обладнанням,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до Плану заходів 
щодо наповнення бюджету м. Києва, 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів 
та посилення фінансово"бюджетної дисципліни 

у 2015 році
Розпорядження № 1002 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення у
2015 році заходів, пов’язаних з пропагуванням у місті Києві кіномистецтва міжнародного значення, та в ме"
жах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�План��заходів�щодо�на-

повнення�бюджет��м.�Києва,�дотримання�жорст-

�о�о�режим��е�ономії�бюджетних��оштів�та�по-

силення�фінансово-бюджетної�дисципліни��

2015�році,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�23

люто�о�2015�ро���№ 147,�що�додаються.

Голова В. Кличко
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Про затвердження змін у додаток 3 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26 березня 2014 року № 301 
«Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва основних засобів 
та інших необоротних матеріальних активів»

Розпорядження № 1004 від 9 жовтня 2015 року
Відповідно до частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вра"

ховуючи листи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс"
трації) від 24 березня 2015 року № 009"495, від 31 березня 2015 року № 009"554, від 07 травня 2015 року № 009"
847 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни���додато��3�до�розпоря-

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

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

ції)�від�26�березня�2014�ро���№ 301�«Про�за-

рах�вання�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�основних�засобів

та�інших�необоротних�матеріальних�а�тивів»,

що�додаються.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання відпустки Гарязі О. О.
Розпорядження № 967 від 28 вересня 2015 року

Відповідно до статті 62 Закону України «Про місцеві вибори»:

1.�Кандидат����деп�тати���ба�атомандатно-

м��виборчом��о�р�зі�з�виборів�деп�татів�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�Гарязі�О.�О.—��олові�Шев-

чен�івсь�ої�районної���місті�Києві�державної

адміністрації —�по�одити�відп�ст���без�збе-

реження�заробітної�плати�тривалістю�25��а-

лендарних�днів�з�29�вересня�по�23�жовтня�2015

ро��.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.10.2015�р.�№�1002

Зміни до Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання
жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово"бюджетної дисципліни у 2015 році, затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23 лютого 2015 року № 147
Абзац�2��рафи�2�позиції�2.31�розділ��2�«Заходи�щодо�жорст�о�о�режим��е�ономії�бюджетних

�оштів�та�посилення�фінансово-бюджетної�дисципліни»�після�слів�«Київсь�ої�пе�торалі»�допов-

нити�словами�«Київсь�о�о�міжнародно�о��інофестивалю�«Молодість».

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про зміни у складі комісії 
з ліквідації державного госпрозрахункового 

комунального підприємства по обслуговуванню 
молодіжного центру м. Києва «Либідь"К»

Розпорядження № 1006 від 9 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими

змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести�до�с�лад���омісії�з�лі�відації�державно�о��оспрозрах�н�ово�о��ом�нально�о�підприєм-

ства�по�обсл��ов�ванню�молодіжно�о�центр��м.�Києва�«Либідь-К»,�затверджено�о�розпоряджен-

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

31�травня�2013�ро���№ 831�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�17��р�дня�2014�ро���№ 1471),�та�і�зміни:

1.�Вивести�із�с�лад���омісії

Саввіна�Сер�ія�Сер�ійовича� заст�пни�а�дире�тора�Департамент� —�начальни�а

�правління�е�ономі�и�і�фінансів�Департамент��осві-

ти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

міністрації)

�олов���омісії

Солдатчен�а�Андрія�Володимировича �оловно�о�спеціаліста�відділ��правово�о�забезпе-

чення�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

2.�Ввести�до�с�лад���омісії

Мордалевича�І�оря�Івановича �оловно�о�спеціаліста�відділ��правово�о�забезпе-

чення�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

3.�Призначити��оловою��омісії�

Трохимова�Оле�сія�Станіславовича� заст�пни�а�дире�тора�Департамент� —�начальни�а

�правління�сім’ї,�молоді�та�спорт��Департамент��ос-

віти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)

Голова В. Кличко

2.�Ви�онання�обов’яз�ів��олови�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�на�період�відп�ст�и�Гаря�и�О.�О.�з�29�ве-

ресня�по�23�жовтня�2015�ро���по�ласти�на�Ан-

дрєєва�В.�І.�— першо�о�заст�пни�а��олови�Шев-

чен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації.

Виконуючий обов’язки голови
П. Пантелеєв

Про затвердження актів приймання"передачі 
житлових будинків Державного підприємства «АНТОНОВ» 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Шевченківської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 1015 від 12 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно"
сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо"
дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в ко"
мунальну власність територіальної громади міста Києва» та на виконання розпорядження виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 квітня 2015 року № 310 «Про
безоплатне прийняття житлових будинків Державного підприємства «АНТОНОВ» до комунальної власності
територіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Ба�мана,�60�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

2.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Ба�мана,�64�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

3.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Блюхера,�3�в��ом�наль-

н��власність�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�до�сфери��правління�Шевчен�івсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

4.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Гончарова,�21�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

5.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Калиновій,�8�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

6.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Невсь�ій,�7�в��ом�наль-

н��власність�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�до�сфери��правління�Шевчен�івсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

7.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Невсь�ій,�7-А�в��ом�наль-

н��власність�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�до�сфери��правління�Шевчен�івсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

8.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Невсь�ій,�7-Б�в��ом�наль-

н��власність�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�до�сфери��правління�Шевчен�івсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

9.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Оле�сандрівсь�ій,�16�в

�ом�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен-

�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації,�що�додається.

10.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�4

в��ом�нальн��власність�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен-

�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації,�що�додається.

11.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�

4-А�в��ом�нальн��власність�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�та�до�сфери��правління�Шев-

чен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації,�що�додається.

12.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Усс�рійсь�ій,�1/9�в��о-

м�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен-

�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації,�що�додається.

13.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Чер�ась�ій,�11�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

14.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�просп.�Перемо�и,�98/2�в��о-

м�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�Києва�та�до�сфери��правління�Шевчен-

�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації,�що�додається.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30 квітня 2015 року № 444 «Про забезпечення на 2015 рік

природоохоронних заходів у м. Києві»
Розпорядження № 1007 від 9 жовтня 2015 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про столицю України — місто"герой Київ», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природ"
ного середовища», враховуючи рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет
міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 406/1271 «Про затверджен"
ня переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охо"
рони навколишнього природного середовища у 2015 році», з метою належного фінансування природоохо"
ронних заходів у місті Києві у 2015 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердиш�зміни�та�доповнення�до�Роз-

поділ���оштів�Київсь�о�о�місь�о�о�фонд��охо-

рони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища

для�фінанс�вання�природоохоронних�заходів
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��м.�Києві�на�2015�рі�,�затверджено�о�розпорядженням

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�30��вітня�2015�ро��

№ 444,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження структури Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1008 від 9 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року 28/28

«Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності», розпорядження
Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підроз&
ділів виконавчого opгану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою впорядкування структури Де&
партаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��освіти�і�на��и,

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

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�до-

дається.

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

ня�ви�онавчою�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�29��р�дня�2012��р�дня

№ 2382�«Про�затвердження�стр��т�ри�Департамент��ос-

віти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

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

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�09.10.2015�р.�№�1008

Структура
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

1.1.�Головний�спеціаліст

1.2.�Відділ�ор�анізаційної�роботи�та�до��ментально�о�забезпечення�

1.4.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�

1.6.�Се�тор�тендерних�процед�р

1.7.�Управління�дош�ільної,�за�альної�середньої�та�позаш�ільної�освіти

1.7.1.�Відділ�дош�ільної�освіти

1.7.2.�Відділ�за�альної�середньої�освіти�та�ін�люзивно�о�навчання

1.7.3.�Відділ�позаш�ільної�освіти�

1.8.�Управління�правово�о�та��адрово�о�забезпечення

1.8.1.�Відділ�правово�о�забезпечення

1.8.2.�Відділ��адрово�о�забезпечення�та�на�ород

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт� —�начальни���правління�професійної�освіти

3.1.�Управління�професійної�освіти

3.1.1.�Відділ�професійної�освіти

3.1.2.�Відділ�розвит���та�зміст��інфрастр��т�ри�освіти

3.1.3.�Відділ�на��и,�про�ноз�вання�та�аналіз��цільових�про�рам

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт� —�начальни���правління�молоді�та�спорт�

4.1.�Управління�молоді�та�спорт�

4.1.1.�Відділ�спорт��вищих�дося�нень

4.1.2.�Відділ�спортивно�о�резерв��та�оздоровчої�роботи

4.1.3.�Відділ�молодіжної�політи�и

5.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт� —�начальни���правління�е�ономі�и�і�фінансів

5.1.�Управління�е�ономі�и�і�фінансів

5.1.1.�Відділ�фінансів��станов�освіти

5.1.2.�Планово-е�ономічний�відділ

5.1.3.�Се�тор�фінанс�вання�спорт��та�молодіжної�політи�и

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до складу комісії з припинення Управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання його 
до Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1010 від 9 жовтня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року
№ 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції)», у зв’язку з кадровими змінами та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�припинення�Управ-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)�шляхом�приєднання�йо�о�до�Департамент����ль-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затверджено�о

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

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�09

люто�о�2015�ро���№ 94,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà — Æèòëîñåðâ³ñ” ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ³ç íà-
ñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011
¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà — Æèòëîñåðâ³ñ”

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà — Æèòëîñåðâ³ñ”

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ 15 êàëåíäàðíèõ äí³â ç 18.01.2016 ïî
01.02.2016 çà àäðåñîþ : ì. Êè¿â, âóë. ª. ×àâäàð, 3, òåë./ôàêñ 569-84-08.

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, òèñ.ãðí/êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ-
÷åííÿ ðóøíèêî-
ñóøèëüíèê³â äî
ñèñòåì ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóò-
íîñò³

ðóøíèêî-
ñóøèëü-

íèê³â

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,76

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷î-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ

3,83

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â
îáë³êó

0,97

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,40

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 27,53

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0

Ïîñëóãè áàíêó 0,47

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì
ïîñëóã áàíêó

33,95

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 40,75

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü , òèñ. ãðí

çà 1 Ãêàë/ ð³ê çà 1 êâ.ì/ð³ê

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 21,45 3,05

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 11,8 1,07

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 503,3 71,55

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî

Ïîñëóãè áàíêó 7,55 1,68

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì
ïîñëóã áàíêó

544,1 77,35

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 652,92 92,82

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5 êâ. ì,
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ñóâîðîâà, 15 (ïðèì³ùåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2015 — 45600,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà âì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (âóëèöÿ Ñóâîðîâà,15,280-15-39).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³ä-
ïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 9%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü— 342,0 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,3 êâ. ì,
ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ê³êâ³äçå, 6.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-
âà” (òåë. 280-10-14).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà
2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñî-
ö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãî-
ëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

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 ÄÍÇ ¹ 374 çà àäðåñîþ: âóë. Óøèíñüêîãî Ç À, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 36,96 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà
(îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ëîã³êè) (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 15,62 ãðí.

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.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 039150 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,09992 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà 2-ìó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 32 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:62:500:0012) â³ä 02 æîâòíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ

Æàð³êîâà Ïåòðà Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ ³ì. Ð. ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03022, ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüâ³âñüêà,
45, òåë. (044)258-16-57. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè, îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 3
÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà”.

¹
ð/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
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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 45568
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×îðíèé-÷îðíèé êâàäðàò
� Â ñòîëèö³ òðèâàº õóäîæíÿ âèñòàâêà, ïðèñâÿ÷åíà 

Êàçèìèðó Ìàëåâè÷ó

²Í²Ö²ÀÒÎÐÎÌ âèñòàâêè ñòàëà àðò-
ãðóïà «Ñòðîíö³é-90», äî ñêëàäó
ÿêî¿ âõîäÿòü õóäîæíèêè Âàëåð³é
Ãîëåéêî, Òåòÿíà ×åáðîâà, Îëåêñ³é
Áðåóñ.

«ß çàâæäè ö³êàâèâñÿ åêîëîã³÷-
íèìè ïðîáëåìàìè, ÿê êèÿíèí ïå-
ðåæèâ àâàð³þ íà ×ÀÅÑ íà âëàñíî-
ìó äîñâ³ä³ ³ âæå òîä³ çàäàâñÿ ïè-
òàííÿì, ùî îñîáèñòî ÿ ìîæó çì³-
íèòè â ñâ³ò³ ÿê õóäîæíèê,— ïîä³-
ëèâñÿ çàñíîâíèê ãðóïè Âàëåð³é Ãî-
ëåéêî.— Â 1990 ðîö³ ðàçîì ç îäíî-
äóìöÿìè âèð³øèëè ðîçïîâ³ñòè ïðî
íàáîë³ëå çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà.
Òàê ç’ÿâèëàñÿ àðò-ãðóïà «Ñòðîí-
ö³é-90», â íàçâ³ ÿêî¿ ïðèñóòí³ ðàä³î-
àêòèâíèé åëåìåíò òà ð³ê ñòâîðåí-

íÿ ãðóïè. Íàøà ïåðøà âèñòàâêà
ïðîéøëà 26 êâ³òíÿ 1991 ðîêó íà
íàéïðåñòèæí³øîìó ñòîëè÷íîìó
ìàéäàí÷èêó — â Óêðà¿íñüêîìó äî-
ì³. Îá’ºäíóº íàñ ³ òå, ùî ìè àìàòî-
ðè ó ìèñòåöòâ³: ÿ ïðèéøîâ ç³ ñâ³-
òó ìóçèêè, ãðàâ íà ã³òàð³. Â õóäîæ-
íüîìó ðóñ³ áðàâ ó÷àñòü ç 1970-õ ðî-
ê³â, àëå íå â îô³ö³éíîìó, à â «àíäå-
ãðàóíä³». À Îëåêñ³é Áðåóñ ï³ä ÷àñ
àâàð³¿ ïðàöþâàâ ñòàðøèì îïåðà-
òîðîì íà 4-ìó áëîö³ ×ÀÅÑ.

19 ãðóäíÿ 1915 ðîêó â Ïåòåð-
áóðç³ â³äêðèëàñÿ Îñòàííÿ ôóòóðèñ-
òè÷íà âèñòàâêà êàðòèí «0,10» (íóëü-
äåñÿòü). Íóëü â íàçâ³ âèñòàâêè âêà-
çóâàâ íà â³äñóòí³ñòü ïðåäìåòíîñò³
â æèâîïèñ³,äåñÿòü— ê³ëüê³ñòü ó÷àñ-

íèê³â, ùî ïåðåäáà÷àëàñÿ. Íàïðè-
ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó â «Åí³ãì³» â³ä-
êðèëàñÿ âèñòàâêà «×îðíèé-÷îð-
íèé êâàäðàò [0,1]». [0,1] ó íàçâ³ âêà-
çóº íà á³íàðí³ñòü, ïîäâ³éí³ñòü ñòàâ-
ëåííÿ äî ñêàíäàëüíîãî «×îðíîãî
êâàäðàòó»: ïðèéíÿòòÿ — çàïåðå-
÷åííÿ, ãåí³àëüí³ñòü — óáîçòâî. Êî-
æåí ìàº ïðàâî çðîáèòè ñâ³é âèá³ð.

«Ãîòóþ÷è âèñòàâêó, ìè, â ïåðøó
÷åðãó, â³äøòîâõóâàëèñÿ â³ä òâîð-
÷îñò³ Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à ³, çâ³ñíî,
éîãî «×îðíîãî êâàäðàòó». Îáèðà-
ëè ðîáîòè, â ÿêèõ â³í îá³ãðàâàâñÿ
â íàçâ³ ÷è ãðàô³÷íî»,— çàóâàæèâ
Âàëåð³é Ãîëåéêî.

Öåíòðàëüíîþ ÷àñòèíîþ åêñïî-
çèö³¿ º ñï³ëüíà ðîáîòà õóäîæíèê³â
ãðóïè «Ñòðîíö³é-90» «×îðíèé-÷îð-
íèé êâàäðàò», ñòâîðåíà ñïåö³àëü-
íî äëÿ âèñòàâêè. Öå ñâîºð³äíèé
ìàí³ôåñò — íà òë³ ÷îðíîãî êâàäðà-
òó (120x120 ñì) òðàôàðåòíèìè á³-
ëèìè ë³òåðàìè íàïèñàíî «×îðíèé
÷åðíûé êâàäðàò» òàê, ùî âîíè óò-
âîðþþòü êâàäðàò â êâàäðàò³.

Ó âèñòàâö³ áåðóòü ó÷àñòü 12 õó-
äîæíèê³â. Êð³ì ó÷àñíèê³â ãðóïè
«Ñòðîíö³é-90», ðîáîòè ïðåäñòàâè-
ëè àáñòðàêö³îí³ñòè Âîëîäèìèð Ô³-
ë³ïïîâ ç Êèºâà òà Âîëîäèìèð Áîé-
÷åíêî ç Êðèìó, ïàëåñòèíñüêèé ìè-
òåöü Äæàìàëü Áàäâàí (ç ðîáîòîþ
«Ñ³ì’ÿ õóäîæíèê³â ó êâàäðàò³»),
Îëåêñ³é Ãëàçóíîâ (îá³ãðàâ êâàäðàò
â ô³ãóðàòèâ³), ªâà Áàõàð, Îëåíà
Âèøíåâñüêà, Àííà Ìàñåíêî, Óñò³-
íüÿ Ä³äèê ç Ìîëäîâè, Âîëîäèìèð
Øòèâîëîêî.

«×îðíèé-÷îðíèé êâàäðàò
[0,1]» â³äêðèòèé äî ê³íöÿ ì³ñÿ-
öÿ â ãàëåðå¿ «Åí³ãìà» çà àäðå-
ñîþ: âóë. Äðàéçåðà, 34/51, òåë.
(044) 534-33-52. Âõ³ä â³ëüíèé.

Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Ãîëåéêà,
«Åí³ãìà» º ãàëåðåºþ òðàëüôðåàë³ç-
ìó, ùî òðàíñôîðìóº ðåàëüí³ñòü àð-
òîì òà áóðõëèâîþ ôàíòàç³ºþ. Íà-
ñòóïíèé ïðîåêò ìèòö³ çáèðàþòü-
ñÿ ïðèñâÿòèòè äàäà¿çìó, àâàíãàðä-
í³é òå÷³¿, ùî çàðîäèëàñÿ 1916-ãî,
100 ðîê³â òîìó �

Â êè¿âñüê³é ãàëåðå¿ «Åí³ãìà» äî 100-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ ³ ïåðøî-

ãî ïîêàçó «×îðíîãî êâàäðàòó» ïðåäñòàâëÿþòü åêñïîçèö³þ, â

ÿê³é ñó÷àñí³ ìèòö³ ïåðåîñìèñëþþòü òâîð÷³ñòü Ìàëåâè÷à.
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Õóäîæíèêè Âàëåð³é Ãîëåéêî ³ Âîëîäèìèð Øòèâîëîêî íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè

Â ÃÀËÅÐÅ¯ Âèñîöüêèé (âóë.Âîçäâè-
æåíñüêà, 40) — ïåðøîìó ³ ºäèíîìó
éîãî ìóçå¿ â Êèºâ³—øàíóâàëüíèêàì

îá³öÿþòü ðîçêðèòè ð³çí³ ãðàí³ Âî-
ëîäèìèðà Ñåìåíîâè÷à: ïîåòà,ìóçè-
êàíòà, âèêîíàâöÿ, àêòîðà, ëþäèíè.

22 ñ³÷íÿ î 16.00 ñâî¿ìè ñïîãà-
äàìè ïðî çóñòð³÷³ ç Âèñîöüêèì â
1970-õ ïîä³ëèòüñÿ éîãî äðóã — êè-
ÿíèí ²ãîð Áðîâ³í. Âõ³ä â³ëüíèé. 23
ñ³÷íÿ î 19.00 â³äáóäåòüñÿ ïîåòè÷-
íèé ñïåêòàêëü-ïåðôîðìàíñ «Âî-
ëîäèìèð Âèñîöüêèé» â³ä òåàò-
ðó-ñòóä³¿ «Á³ëà âîðîíà», ùî çàíó-
ðèòü ãëÿäà÷à ó ñâ³ò ãåí³àëüíîãî ïî-
åòà. Âõ³ä — 100 ãðí.

24 ñ³÷íÿ äëÿ äðóç³â Ãàëåðå¿ ïî-
êàæóòü ôðàãìåíòè ð³äê³ñíèõ
çàïèñ³â ï³ñåíü òà ³íòåðâ’þ Âî-
ëîäèìèðà Âèñîöüêîãî. Î 15.00 —
äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì Îëåêñàí-
äðà Êîâàíîâñüêîãî òà ²ãîðÿ Ðàõ-
ìàíîâà «Ëèñò Âîððåíó Á³òò³» (áà-
æàþ÷è âçÿòè ó÷àñòü ó çéîìêàõ ô³ëü-
ìó «×åðâîí³», Âîëîäèìèð Âèñîöü-
êèé ó 1979 ðîö³ çàïèñàâ â³äåîëèñò
àìåðèêàíñüêîìó àêòîðó ³ ðåæèñå-
ðó Âîððåíó Á³òò³). À î 16.30 — ôðàã-
ìåíòè ³íòåðâ’þ Âîëîäèìèðà Âè-
ñîöüêîãî äëÿ òåëåáà÷åííÿ Áîëãà-
ð³¿ òà Í³ìå÷÷èíè, äå â³í ðîçïîâ³äàº
ïðî ðàíí³ ï³ñí³, ñâîþ ðîëü ó âè-
ñòàâ³ «Ãàìëåò», çàíÿòòÿ ñïîðòîì,
â³äâåðò³ñòü ó òâîð÷îñò³ òà ñòàâëåí-
íÿ äî ïðîôåñ³¿.

27 ñ³÷íÿ î 19.00 ïðîéäå ëåêö³ÿ
«Áàãàòîâèì³ðíèé Âèñîöüêèé»,
ïðèñâÿ÷åíà ñïðàâæí³ì ÷îëîâ³êàì,
ïîåòàì ³ êîõàíöÿì — Âîëîäèìèðó
Âèñîöüêîìó ³ Îëåêñàíäðó Ïóøê³-
íó, à òàêîæ ãåðîºâ³, ÿêèé ¿õ îá’ºä-
íàâ,— ëåãåíäàðíîìó Äîí Æóàíó.
Âõ³ä — 150 ãðí.

28 ñ³÷íÿ î 19.00 Êè¿âñüêà øêîëà
áàðä³â Äìèòðà Äîëãîâà çàïðîøóº
íà êîíöåðò «Âîëîäèìèð Âèñîöü-
êèé ³ ñó÷àñíèêè». Íà âå÷îð³ ïðî-
çâó÷àòü ï³ñí³ Â. Âèñîöüêîãî, Î. Âåð-
òèíñüêîãî, Þ. Â³çáîðà, Á. Îêóäæà-
âè, Î. Ãàëè÷à. Âõ³ä — 100 ãðí. Äî-
äàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (044)
384-0-386.

Êè¿âñüêèé òåàòð ïîåç³¿ ³ ï³ñí³
ùîðîêó ïðåäñòàâëÿº âèñòàâó äî äíÿ
íàðîäæåííÿ Âèñîöüêîãî. Íèí³ø-
í³é êîíöåðò íàçèâàºòüñÿ «Ìèð âà-
øåìó äîìó» ³ àêöåíòóº íà ñüîãî-
äåíí³ Óêðà¿íè: á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí
ïðàãíóòü ìèðó, àëå øëÿõ äî íüîãî
âåäå ÷åðåç â³éíó,ÀÒÎ.Êîíöåðò ñêëà-
äàºòüñÿ âèêëþ÷íî ç ï³ñåíü ³ â³ðø³â
Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî ó âèêî-
íàíí³ àðòèñò³â ³ ìóçèêàíò³â òåàò-
ðó: ²ãîðÿ Ñëàâ³íñüêîãî, Òèìóðà Áîá-

ðîâñüêîãî, Áîðèñà Ãåîðã³ºâñüêîãî,
Äìèòðà Ìàêëÿêîâà, Ñåìåíà Ðóá-
÷èíñüêîãî òà ³íøèõ. Ïðåì’ºðà âè-
ñòàâè-êîíöåðòó â³äáóäåòüñÿ 24 ñ³÷-
íÿ î 19.00 â Áóäèíêó îô³öåð³â (âóë.
Ãðóøåâñüêîãî, 30/1). Âàðò³ñòü êâèò-
ê³â: 100-300 ãðí.

25 ñ³÷íÿ â êîíöåðòí³é çàë³ Óêðà-
¿íñüêîãî äîìó (âóë. Õðåùàòèê, 2)
ïðîâåäóòü Âñåóêðà¿íñüêèé áàðä-
ôåñò «Îõðèïøàÿ äóøà — Êè¿â,
çèìà 2016» ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà
Âèñîöüêîãî, ÿêèé áóâ ³ º ìîðàëü-
íèì àâòîðèòåòîì ó äóõîâí³é áî-
ðîòüá³ ³ç òîòàë³òàðèçìîì òà óëþá-
ëåíèì àâòîðîì ³ âèêîíàâöåì äëÿ
ì³ëüéîí³â ïðèõèëüíèê³â â Óêðà¿í³
òà ñâ³ò³. Ôåñòèâàëü ïðîõîäèòèìå ó
ôîðìàò³ «1+1» — óêðà¿íñüê³ àðòèñ-
òè âèêîíóâàòèìóòü îäíó àáî äâ³ ï³ñ-
í³ Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî òà ñò³ëü-
êè æ êîìïîçèö³é íà âëàñíèé ðîç-
ñóä. Ñåðåä ó÷àñíèê³â — çàñëóæåí³
àðòèñòè Óêðà¿íè Ñâ³òëàíà Ìèðâî-
äà òà Àëëà Ì³ãàé, ðîê-ãóðò «Ôàòà
Ìîðãàíà», ëàóðåàòè ì³æíàðîäíèõ
êîíêóðñ³â àâòîðñüêî¿ ï³ñí³ òà âî-
êàëüíèõ êîíêóðñ³â.Ïî÷àòîê î 18.00.
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 90-100 ãðí �

25 ñ³÷íÿ âèïîâíþºòüñÿ 78 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ Âîëîäè-

ìèðà Âèñîöüêîãî. Ç 22 ñ³÷íÿ Ãàëåðåÿ Âèñîöüêèé íà Âîçäâè-

æåíö³ ïðîâîäèòü ñåð³þ çóñòð³÷åé, ùî ïðåäñòàâèòü Âîëîäè-

ìèðà Ñåìåíîâè÷à â ð³çíèõ àìïëóà.24 ñ³÷íÿ â Áóäèíêó îô³öåð³â

Êè¿âñüêèé òåàòð ïîåç³¿ ³ ï³ñí³ ïðåçåíòóº ñïåêòàêëü-âèñòàâó
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