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Ілля Муромець: 
із легенди у сьогодення

УЧОРА презентували і першу чергу 
оновленого парку. «Ілля Муромець 
народився під Черніговом, служив 
у дружині князя Володимира, за-
хищав місто Київ, похований у 
Києво-Печерській лаврі. Це наш 
богатир, це наша історія, яку в нас 
намагаються поцупити. Тому Муро-
мець стоятиме тут, на історичному 
місці, де колись розташовувалась 
богатирська застава, – зазначив мер 
Києва Віталій Кличко. – Хочу зазна-
чити, місту створення скульптури й 
облаштування першої черги цього 
чудового парку нічого не кошту-
вало! Ми не витрачали бюджетних 
коштів. Це меценатський проект. 
І це добре, що кияни, які мають 
можливість, долучаються до роз-
витку нашого міста». 

Нагадаймо, що наприкінці бе-
резня цього року було проведено 
конкурс із благоустрою центральної 
частини урочища Чорторий, що на 
Трухановому острові у Деснянсько-
му районі. Переміг тоді авторський 
колектив на чолі з молодим і тала-
новитим художником-скульптором 
Володимиром Журавлем. Його 
роботи кияни вже знають – художня 
композиція «Діти, які запускають 
кораблики» нині прикрашає По-
штову площу. 

«Це мрія мого дитинства, стояти 
поряд із богатирями сучасності. А 
вже про те, аби виліпити легендар-
ного богатиря… Про таке я навіть 
не мріяв. Це дуже велика відпо-
відальність», – сказав Володимир 
Журавель.

До слова, позував скульптору 
в образі богатиря заслужений 
майстер спорту України, володар 
титула «Найсильніша людина 
світу», неодноразовий чемпіон 
світу в силовому багатоборстві 
Василь Вірастюк. 

«Це місце енергетично напо-
внене силою. Сьогодні у парку 
«Муромець» знаходиться база 
федерації Стронгменів, база 
найсильніших людей України. 
Тут колись набирався сили Ілля 
Муромець, тут набираються сили 
і сучасні богатирі», – зазначив 
Василь Вірастюк. 

Пам’ятник, який відкрили, 11 
метрів заввишки – разом із па-
горбом і гранітним постаментом. 

«Це унікальний пам’ятник, 
створений за найсучаснішими 
технологіями. Його частини від-
ливали у формах, виготовлених за 
допомогою 3D-принтера. Такого 
для скульптури великого роз-
міру в Україні та, може, й у світі 
ще не робили! Щоб прискорити 
процес, який міг зайняти кілька 
років, талановитому скульптору 
Володимиру Журавлю довелося 
винайти таку унікальну техноло-
гію», – розповів Віталій Кличко. 

Він зазначив, що також відкри-
ли першу чергу оновленого парку 

і його продовжать облаштовува-
ти й надалі. За задумом авторів 
проекту, він, маючи історичну 
тематику, буде сучасним. Із сис-
темою інформації та навігації, 
доріжки вимостять тактильною 
плиткою та табличками, щоб 
люди з обмеженими можливос-
тями почувалися комфортно. 
Також на території зеленої зони 
встановлять пандуси, облаштують 
нові велодоріжки. 

У оновленому парку «Муро-
мець» можна буде відпочивати, 
проводити різноманітні заходи – 
від екскурсій і виставок, лекцій і 
творчих зустрічей до невеликих 
концертів і міських свят. 

Гості свята стали свідками та 
учасниками справжніх богатир-
ських розваг. Зокрема побачили 
шоу віртуозного володіння го-
строю шаблею і постановочний 
бій воїнів різних народів, відвіда-
ли школу витязя та тир, а також 
покататися на конях. Окрім цього, 
для відвідувачів заходу підготу-
вали майстер-класи з ковальської 
справи, слов’янської писемності, 
давньослов’янських обрядових 
ігор, поводження зі справжньою 
шаблею тощо. Цікаву програму 
презентували бодібілдери від 
«Weider Team Show».  �

Учора в парку «Муромець» встановили пам’ятник 
богатиреві часів Київської Русі Іллі Муромцю. 
Образ охоронця нашого міста, відтворювали 
за унікальною технологією, що до цього не 
використовувалася для скульптур такого 
великого розміру. Тобто частини для форм, які 
потім заливали бронзою, спочатку виготовили за 
допомогою 3D-принтера. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  У столиці урочисто відкрили пам’ятник богатиреві, який 
встановили в парку «Муромець»

У столичному парку «Муромець» урочисто відкрили пам’ятник богатиреві часів Київської Русі, захиснику нашого міста Іллі Муромцю

Київ готовий до 
проведення Чемпіонату 
Європи з міні-футболу 

Про це учора повідомив перший за-
ступник голови КМДА Микола Пово-
розник під час виїзної наради з питань 
підготовки та проведення у столиці 
євротурніру. 

«Чемпіонат Європи з міні-футболу 
відбудеться з 12 до 18 серпня у центрі 
масового та дитячого футболу парку 
«Місто Спорту». Це найбільший ма-
сово-спортивний захід із цього виду 
спорту на території Європи. Наразі 
локації на стадії останніх приготувань: 
на полях завершують влаштування 
штучного газону та освітлення. Окрім 
того, ще необхідно провести роботи з 
благоустрою», – розповів Микола По-
ворозник. – Усі матчі відбудуться на 
центральному стадіоні з міні-футболу 
«Гідропарк Арена» центру масового 
та дитячого футболу в парку «Місто 
Спорту». У Чемпіонаті беруть участь 
20 національних збірних, 4 підгрупи 
по 5 команд. Дві найкращі з кожної 
групи виходять у чверть фінали. Матч 
відкриття Україна – Італія відбудеться 
12 серпня о 20.00. 

Для команд організовано трансфер 
із аеропортів до безпосереднього місця 
проживання. 

Розклад матчів збірної України: 
•12.08. Україна – Італія, 20.00; 
•13.08. Україна – Словаччина, 20.00; 
•15.08. Україна-Бельгія, 21.00; 
•16.08. Україна – Чорногорія, 20.00; 
•17.08. Чвертьфінал, 20.00; 
•18.08. Півфінал, 14.00; 
•18.08. Фінал, 22.00. 
Загальна кількість матчів – 48. 
Зазначимо, що телевізійні тран-

сляції в Україні йтимуть на телеканалі 
«ХSport» – 48 матчів, на ТРК «Київ» – 7 
матчів та на інтернет-порталі «Спорт 
УА» і «Х Спорт» – 48 матчів.

На Південному 
мостовому переході у 
напрямку Столичного 
шосе обмежать рух авто

Із 10.00 3 серпня до 1 вересня у зв’язку 
із виконанням робіт із ремонту до-
рожнього огородження на Південному 
мостовому переході у напрямку Сто-
личного шосе буде частково обмежено 
рух транспорту у місці виконання робіт. 

КК «Київавтодор» просить водіїв 
із розумінням поставитися до тим-
часових незручностей, пов’язаних із  
ремонтом об’єкта.

У місті очікується 
висока пожежна 
небезпека
У столиці 3-5 серпня очікується висока 
(4 класу) пожежна небезпека, попе-
редили в Укргідрометцентрі. Фахівці 
закликають киян максимально обереж-
но поводитися із вогнем, особливо у 
лісопаркових зонах, і нагадують про 
правила поведінки у разі виникнення 
пожежі.
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ДОКУМЕНТХрещатик
3 серпня 2018 р.
№83 (5134)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 81 (1893), п’ятниця, 3 серпня 2018 р.

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань стану збереження, 
утримання та використання історичних будинків 

на вулиці Волоській, 5/14 та вулиці Межигірській, 33/19 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 828/4892 від 17 травня 2018 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ñòàíó çáåðå-
æåííÿ, óòðèìàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ³ñòîðè÷íèõ 
áóäèíê³â íà âóëèö³ Âîëîñüê³é, 5/14 òà âóëèö³ 
Ìåæèã³ðñüê³é, 33/19 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (äàë³ – Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ).

2. Îáðàòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Òèì÷àñîâî¿ 
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿:

ãîëîâà Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ – Ì³-
ðîøíè÷åíêî ²ãîð Ìèõàéëîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåí äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Âñå-
óêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» ó Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³;

÷ëåíè Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿:
– Áîíäàð÷óê Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷, äåïó-

òàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåí äåïóòàòñüêî¿ 
ôðàêö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³;

– Ñèðîòþê Þð³é Ìèêîëàéîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ 
«Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» ó Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³;

– Øàïîâàë Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷, äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåí äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ 
«Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Áàòüê³âùèíà» ó 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³;

– Ìîíäðè¿âñüêèé Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷, 
äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåí äåïóòàòñüêî¿ 
ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³;

– Êàë³í³÷åíêî Äìèòðî Þð³éîâè÷, äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåí äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ 
«ªäí³ñòü» ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Òèì÷àñîâî¿ êîíò-
ðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ âèçíà÷èòè:

– îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó êîìïëåêñíîãî îáñòåæåííÿ 
ïàì’ÿòîê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, ðîçòàøîâàíèõ íà 
âóëèö³ Âîëîñüê³é, 5/14 òà âóëèö³ Ìåæèã³ðñüê³é, 
33/19 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;

– ïåðåâ³ðêó íàÿâíîñò³ îõîðîííèõ äîãîâîð³â 
ùîäî ïàì’ÿòîê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, ðîçòàøîâàíèõ 
íà âóëèö³ Âîëîñüê³é, 5/14 òà âóëèö³ Ìå æèã³ðñüê³é, 
33/19 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, òà äî-
òðèìàííÿ óìîâ öèõ äîãîâîð³â;

– îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó äîòðèìàííÿ âëàñíèêàìè 
ïàì’ÿòîê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, ðîçòàøîâàíèõ íà 

âóëèö³ Âîëîñüê³é, 5/14 òà âóëèö³ Ìåæèã³ðñüê³é, 
33/19 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, àáî óïî-
âíîâàæåíèìè íèìè îðãàíàìè (îñîáàìè) âèìîã 
ïðîòèïîæåæíî¿, ñàí³òàðíî¿, åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, 
âèêîíàííÿ ðåæèìó âèêîðèñòàííÿ ïàì’ÿòîê òà 
ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè áóä³âåëü, òåðèòîð³é, êóëü-
òóðíèõ ö³ííîñòåé;

– ïåðåâ³ðêó íàÿâíîñò³ ó âëàñíèê³â ïàì’ÿòîê 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, ðîçòàøîâàíèõ íà âóëèö³ 
Âîëîñüê³é, 5/14 òà âóëèö³ Ìåæèã³ðñüê³é, 33/19  ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, àáî óïîâíîâàæåíèõ 
íèìè îðãàí³â (îñ³á) äîçâîë³â íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò 
íà âèùåâêàçàíèõ ïàì’ÿòêàõ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, 
¿õí³õ òåðèòîð³ÿõ òà â çîíàõ ¿õ îõîðîíè;

– âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â 
ùîäî îõîðîíè ïàì’ÿòîê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, 
ðîçòàøîâàíèõ íà âóëèö³ Âîëîñüê³é, 5/14 òà âó-
ëèö³ Ìåæèã³ðñüê³é, 33/19 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, äæåðåë ¿õ ô³íàíñóâàííÿ, åòàï³â âèêîíàííÿ.

4. Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ äëÿ âèêîíàííÿ 
ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè 
â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà 
¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè, 
ùî ìàþòü áóòè íàäàí³ êîì³ñ³¿ ïðîòÿãîì äåñÿòè 
äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó, 
à òàêîæ çàñëóõîâóâàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.

5. Âèçíà÷èòè ñòðîê ä³ÿëüíîñò³ Òèì÷àñîâî¿ 
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ – ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äíÿ îô³-
ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

6. Ïîïåðåäí³é çâ³ò Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ 
êîì³ñ³¿ ïðî âèêîíàíó ðîáîòó òà ïðîïîçèö³¿ çàñëó-
õàòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè íå ï³çí³øå òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ îô³ö³éíîãî 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

7. Ïðàâîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ³íôîð-
ìàö³éíå òà îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè 
Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïîêëàñòè íà 
ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

8. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про Порядок доступу 
до пленарних засідань Київради

Рішення Київської міської ради № 836/4900 від 23 травня 2018 року
Відповідно до  статті 26, частини сімнадцятої  статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пункту 4 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê äîñòóïó äî ïëåíàðíèõ 
çàñ³äàíü Êè¿âðàäè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 01.12.2018.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðå-
òàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà 
äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

                                                                     Додаток
                                                           до рішення Київської міської ради

                                                           від 23.05.2018 № 836/4900

Порядок 
доступу до пленарних засідань Київради

Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öåé Ïîðÿäîê ðîçðîáëåíèé â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ñ³ìíàäöÿòî¿  ñòàòò³ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 

ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîæíîãî áóòè 
ïðèñóòí³ì íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ òà âñòàíîâëþº ïîðÿäîê äîñòóïó îñ³á äî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü 
Êè¿âðàäè.

2. Â³ëüíèé äîñòóï îñ³á äî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü 
Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹579/579, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä» òà íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ùî ìîæóòü çä³éñíþâàòèñÿ ïðàö³âíèêàìè ïîë³ö³¿ îõîðîíè çã³äíî ç çàêîíî-
äàâñòâîì.

3. Äîñòóï îñ³á äî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì â³ëüíîãî â³äâ³äóâàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì³ñòî Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36).

Ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ ïðàâà â³ëüíîãî äîñòóïó äî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè
4. Îñîáà, ÿêà áàæàº â³äâ³äàòè ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, ïîäàº ïèñüìîâó çàÿâó ùîäî áà-

æàíîãî äíÿ äëÿ â³äâ³äèí ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ (äîäàòîê äî Ïîðÿäêó 
äîñòóïó äî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè) äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè àáî çàïîâíþº 
åëåêòðîííó ôîðìó çàÿâè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www.kmr.gov.ua) ï³ñëÿ îñî-
áèñòî¿ àâòåíòèô³êàö³¿. Íàïðàâëåííÿ îñîáîþ çàÿâè  (åëåêòðîííî¿ ôîðìè çàÿâè) ñâ³ä÷èòü ïðî 
íàäàííÿ íåþ äîçâîëó íà îáðîáêó ¿¿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ.

5. Àâòåíòèô³êàö³ÿ â³äâ³äóâà÷³â çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç îñîáèñòèé åëåêòðîííèé êàá³íåò êèÿíèíà çà 
äîïîìîãîþ îäíîãî ç ïåðåë³÷åíèõ çàñîá³â: åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, BankID, êàðòêà êèÿíèíà 
àáî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ç áåçêîíòàêòíèì åëåêòðîííèì íîñ³ºì ó ôîðì³ ID-êàðòêè.

6. Ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó ¿õ íàäõîäæåííÿ íà â³äïîâ³äíèé äåíü ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè. Âñ³ çàðåºñòðîâàí³ â³äâ³äóâà÷³ âíîñÿòüñÿ ó â³äêðèòèé ïåðåë³ê, ÿêèé ïóáë³êó-
ºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www.kmr.gov.ua) òà â³äîáðàæàºòüñÿ íà åêðàí³ â 
áþðî ïåðåïóñòîê. 

7. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ îäíî÷àñíî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó â³äïîâ³äíîìó ñïåö³àëüíî îá-
ëàäíàíîìó ïðèì³ùåíí³ íà 4-ìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ – 
êóëóàðè çàëè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü) ï³ä ÷àñ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè  ç óðàõóâàííÿì ñàí³òàðíèõ 
òà ïðîòèïîæåæíèõ ïðàâèë, òåõí³÷íî¿ òà ô³çè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ îäíî÷àñíîãî ïåðåáóâàííÿ îñ³á ó çàë³ 
ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè òà êóëóàðàõ çàëè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü, äå çä³éñíþºòüñÿ òðàíñëÿö³ÿ 
öèõ çàñ³äàíü, ñòàíîâèòü 60 îñ³á.

8. Ïðàâîì áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî êóëóàð³â çàëè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü êîðèñòóþòüñÿ 
ïðàö³âíèêè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðàö³âíèêè àïàðàòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿,  ïîì³÷íèêè-êîíñóëüòàíòè äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ ³íø³ îñîáè, ùî 
ìàþòü ïðàâî áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî áóä³âåëü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çã³äíî ç 
çàêîíîì.

Ùîäî òàêèõ îñ³á íå çàñòîñîâóþòüñÿ âèìîãè öüîãî Ïîðÿäêó, à âõ³ä äî êóëóàð³â çàëè ïëåíàðíèõ 
çàñ³äàíü çä³éñíþºòüñÿ çà ñëóæáîâèìè ïîñâ³ä÷åííÿìè àáî, ó ðàç³ çä³éñíåííÿ ïðîïóñêó çà äîïî-
ìîãîþ ñèñòåìè êîíòðîëþ óïðàâë³ííÿì äîñòóïó, çà â³äïîâ³äíîþ ïëàñòèêîâîþ ïåðåïóñòêîþ. 

Âèìîãè öüîãî Ïîðÿäêó íå çàñòîñîâóþòüñÿ äî æóðíàë³ñò³â òà ïðàö³âíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Ïèòàííÿ äîñòóïó æóðíàë³ñò³â äî êóëóàð³â çàëè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü ðåãóëþºòüñÿ îêðåìèì 
Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê àêðåäèòàö³¿ æóðíàë³ñò³â, ïðàö³âíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðè 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

Äî ïðèì³ùåíü, ó ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ðîáîòó åëåêòðîííî¿ 
ñèñòåìè äëÿ ãîëîñóâàííÿ, ìîæóòü çàõîäèòè ò³ëüêè â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê³ çä³éñíþþòü îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ö³º¿ ñèñòåìè.

Îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, ùî äàþòü ïðàâî íà äîñòóï äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

9. Ïðàâî íà äîñòóï äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà óìîâè îôîðìëåííÿ 
òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè âñòàíîâëåíîãî çðàçêà, äàþòü äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ñòàòòåþ 13 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ªäèíèé äåðæàâíèé äåìîãðàô³÷íèé ðåºñòð òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ãðî-
ìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó ÷è ¿¿ ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ», à òàêîæ ³íø³ äîêóìåíòè, âèäàí³ 
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè, ¿õ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü 
³äåíòèô³êóâàòè îñîáó (ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ òîùî). 

10. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ ïðîïóñêó çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè êîíòðîëþ óïðàâë³ííÿì äîñòóïó (äàë³ – 
ÑÊÓÄ) îñîáàì, äîïóñê ÿêèõ äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîòðåáóº âèäà÷³ 
òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè, âèäàºòüñÿ ðàçîâà ïëàñòèêîâà ïåðåïóñòêà «Â³äâ³äóâà÷» âñòàíîâëåíîãî çðàçêà, 
ÿêó âêàçàí³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ìàòè ïðè ñîá³ äëÿ ïðîõîäó ÷åðåç àâòîìàòè÷í³ êîíòðîëüí³ ïóíêòè.

11. Ïðîïóñê â³äâ³äóâà÷³â äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà òèì÷àñîâèìè 
ïåðåïóñòêàìè çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî ÷åðåç öåíòðàëüíèé âõ³ä ç âóëèö³ Õðåùàòèê. Ïðîïóñê îñ³á 
ç ³íøèõ âõîä³â íå ïðîâîäèòüñÿ.

12. Òèì÷àñîâà ïåðåïóñòêà íàäàºòüñÿ â³äâ³äóâà÷ó ó áþðî ïåðåïóñòîê íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíòà, 
âèçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 9 öüîãî Ïîðÿäêó.

13. Ï³ä ÷àñ âèäà÷³ òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè çä³éñíþºòüñÿ îáðîáêà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ç ìåòîþ 
³äåíòèô³êàö³¿ îñ³á, ÿêèì íàäàºòüñÿ äîñòóï äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ç äîòðèìàííÿì íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ».

14. Äëÿ âèäà÷³ òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè ïðàö³âíèê áþðî ïåðåïóñòîê çàíîñèòü äî æóðíàëó îáë³êó 
(åëåêòðîííî¿ áàçè) â³äâ³äóâà÷³â âñòàíîâëåíîãî çðàçêà ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ â³äâ³äóâà÷à, 
íîìåð òà äàòó âèäà÷³ äîêóìåíòà, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ âèäà÷à òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè. 
Îñîáèñò³ äîêóìåíòè â³äâ³äóâà÷³â ïðè âèäà÷³ òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè âèëó÷åííþ íå ï³äëÿãàþòü.

15. Ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè ÑÊÓÄ ðàçîâà ïëàñòèêîâà ïåðåïóñòêà «Â³äâ³äóâà÷» ïðîãðàìó-
ºòüñÿ çàëåæíî â³ä ìåòè â³çèòó â³äâ³äóâà÷à äëÿ äîñòóïó íà êîíêðåòíî âèçíà÷åí³ ïîâåðõè, äî áëîê³â, 
ïðèì³ùåíü, äå ïðîâîäÿòüñÿ ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.

16. Ïåðø³ 60 îñ³á ç³ ñïèñêó, ùî ôîðìóºòüñÿ àâòîìàòè÷íî íà ï³äñòàâ³ çàðåºñòðîâàíèõ çàÿâ çã³äíî 
ç ïóíêòîì 6 öüîãî Ïîðÿäêó, ìàþòü ïðàâî â äåíü â³äïîâ³äíîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè íå 
ï³çí³øå í³æ çà 30 õâèëèí äî éîãî ïî÷àòêó îòðèìàòè òèì÷àñîâó ïåðåïóñòêó äëÿ äîñòóïó äî êóëóàð³â 
çàëè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü. Ïðè âèäà÷³ òèì÷àñîâî¿ ïåðåïóñòêè â ñïèñêó, ÿêèé â³äîáðàæàºòüñÿ íà 
îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www.kmr.gov.ua), ïîðÿä ç ïð³çâèùåì â³äïîâ³äíîãî â³ä-
â³äóâà÷à ðîáèòüñÿ â³äì³òêà «Âèäàíî». 

Ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ê³ëüê³ñòü âèäàíèõ òèì÷àñîâèõ 
ïåðåïóñòîê ìåíøà çà 60, ³íø³ îñîáè ìîæóòü îòðèìàòè òèì÷àñîâó ïåðåïóñòêó çã³äíî ç ïóíêòàìè 
12-15 öüîãî Ïîðÿäêó çà óìîâè äîòðèìàííÿ âèìîã ïóíêòó 4 Ïîðÿäêó. Ïð³çâèùà òàêèõ â³äâ³äóâà÷³â 
âíîñÿòüñÿ â ñïèñîê íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www.kmr.gov.ua) ç â³äì³òêîþ «Âèäàíî».

17. Òèì÷àñîâà ïåðåïóñòêà ï³äëÿãàº ïîâåðíåííþ ï³ä ÷àñ âèõîäó â³äâ³äóâà÷à ç àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

18. Ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè ÑÊÓÄ âèõ³ä çà ðàçîâîþ ïëàñòèêîâîþ ïåðåïóñòêîþ «Â³äâ³ äóâà÷» 
çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ êàðòîïðèéìà÷³â, ðîçòàøîâàíèõ ïåðåä òóðí³êåòàìè â íàïðÿìêó âèõîäó 
â³äâ³äóâà÷à ç àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïåðåáóâàííÿ îñ³á íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Êè¿âðàäè
19. Îñîáè, ÿê³ â³äâ³äóþòü ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, ïåðåáóâàþòü ó êóëóàðàõ çàëè ïëåíàðíèõ 

çàñ³äàíü, äå çä³éñíþºòüñÿ â³äåîòðàíñëÿö³ÿ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè.
20. Îñîáè, ÿê³ â³äâ³äóþòü ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, çîáîâ’ÿçàí³ äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã, 

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, çîêðåìà, íå ïîðóøóâàòè ïîðÿäîê, íå äîïóñêàòè îáðàçëèâèõ âè-
ñëîâëþâàíü òà íåïðèñòîéíèõ é ëàéëèâèõ ñë³â, íå çàêëèêàòè äî íåçàêîííèõ ä³é.

21. Íà ïî÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàäàº ãîëî-
âóþ÷îìó íà çàñ³äàíí³ ³íôîðìàö³þ ïðî îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ áóòè ïðèñóòí³ìè íà ïëåíàðíîìó 
çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè (ãîòóº óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè). 

22. Ïðàâî íà âèñòóï íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè îñîáàì ç ÷èñëà â³äâ³äóâà÷³â ìîæå áóòè 
íàäàíî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó Ðåãëàìåíòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 

23. ßêùî áóäü-ÿêà ïðèñóòíÿ ÷è çàïðîøåíà íà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ îñîáà ñâîºþ ïîâåä³íêîþ 
çàâàæàº ïðîâåäåííþ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, ãîëîâóþ÷èé âèíîñèòü ö³é îñîá³ óñíå ïîïå-
ðåäæåííÿ ³ çàêëèêàº äî ïîðÿäêó. Ó ðàç³, ÿêùî ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî ïîïåðåäæåííÿ îñîáà ïðîäîâæóº 
çàâàæàòè ïðîâåäåííþ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ, ãîëîâóþ÷èé ìîæå ïîñòàâèòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïèòàííÿ ùîäî âèäàëåííÿ ïðèñóòíüî¿ ÷è çàïðîøåíî¿ îñîáè â çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü 
øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â äåïóòàò³â â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó Êè¿âðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 16.03.2017 №2/2224 «Про затвердження списку 

присяжних Солом’янського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 989/5053 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 06.04.2017 №124/2346 «Про затвердження списку 
присяжних Святошинського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 990/5054 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 21.11.2017 № 517/3524 
«Про затвердження списку присяжних 

Дніпровського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 991/5055 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської  ради 
від 16.03.2017 № 4/2226 «Про затвердження списку 

присяжних Шевченківського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 993/5057 від 26 червня 2018 року

Відповідно до частини четвертої статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 04.04.2018 № 4-716/18 про 
внесення змін до списку присяжних Шевченківського районного суду м. Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про заборону відчуження майна та земель територіальної 
громади міста Києва, на яких розташовані дитячі 

інтернатні заклади
Рішення Київської міської ради № 1014/5078 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 9, 12 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою збереження майна та земель територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741

«Про упорядкування діяльності виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)»
Рішення Київської міської ради № 1347/5411 від 19 липня 2018 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю 
України – місто-герой Київ» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про участь комунального
підприємства «Київміськсвітло» 
у проекті «Програма розвитку

муніципальної інфраструктури України»
Рішення Київської міської ради № 1346/5410 від 19 липня 2018 року

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ра-
тифікацію Фінансової угоди (Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та 
Європейським інвестиційним банком» та рішення Київської міської ради від 30 червня 2016 року № 493/493 «Про 
підтримку участі комунальних підприємств у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿  ðàäè  â³ä 16.03.2017 ¹2/2224 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«17. Êîçîð³ç Þð³é Ñåðã³éîâè÷».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.04.2017 ¹124/2346 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«18. ßðåìóñ-Áàéñàíîâà Àíàñòàñ³ÿ Ìèõàéë³âíà».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1.Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè  â³ä 21.11.2017 ¹517/3524 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«14. Æóéêîâà Àíæåëà Ëåîí³ä³âíà»;

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«15. Áåðåçà ²ííà ²âàí³âíà».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè òàê³  çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿   
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹ 4/2226 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– âèëó÷èòè ç äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 
«7. Êëî÷åíîê Âàëåíòèíà ²âàí³âíà»;

– âèëó÷èòè ç äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 
«1. Àô³íîãåíîâà Ëàðèñà Âàëåð³¿âíà»;

– âèëó÷èòè ç äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 
«9. Êðèâëüîâ Îëåêñ³é Â³êòîðîâè÷».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè çàáîðîíó (ìîðàòîð³é) íà â³ä-
÷óæåííÿ ìàéíà òà çåìåëü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ äèòÿ÷³ 
³íòåðíàòí³ çàêëàäè.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà 

îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(www.kmr.gov.ua).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ó ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 25 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 741/741 «Ïðî óïî-
ðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)» öèôðè «2106» òà «301» çàì³íèòè 
öèôðàìè «2256» òà «311» â³äïîâ³äíî.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëà-
ìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè Óìîâè ó÷àñò³ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» ó ïðîåêò³ «Ïðî-
ãðàìà ðîçâèòêó ìóí³öèïàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
Óêðà¿íè», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Íàäàòè ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèìêó êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» ó ðàç³ ó÷àñò³ 
ó ïðîåêò³ «Ïðîãðàìà ðîçâèòêó ìóí³öèïàëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè».

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ïðîåêòó «Ïðîãðàìà ðîçâèòêó 
ìóí³öèïàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè» ïðè 
ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2019 

ð³ê òà íàñòóïí³ áþäæåòí³ ïåð³îäè ïåðåäáà÷àòè 
êîøòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âì³ñüê-
ñâ³òëî» íà âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü íà ïîãàøåííÿ, 
îáñëóãîâóâàííÿ ïîçèêè òà ñï³âô³íàíñóâàííÿ 
ïðîåêòó, ÿê³ áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ óãîäîþ ïðî 
ïåðåäà÷ó êîøò³â ïîçèêè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

 Додаток 
до Порядку доступу до пленарних 

засідань Київради

Заступнику міського голови – 
секретарю Київської міської ради

громадянина (-ки)*

_________________________________

_________________________________
     ì³ñöå ïðîæèâàííÿ*

_________________________________
     êîíòàêòí³ òåëåôîíè*

_________________________________
_________________________________

     åëåêòðîííà àäðåñà 

Çàÿâà

Ïîâ³äîìëÿþ Âàì ïðî áàæàííÿ áóòè ïðèñóòí³ì (-üîþ) íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè, ÿêå 
â³äáóäåòüñÿ _____________, ï³ä ÷àñ

                         äàòà ïðîâåäåííÿ*
 ðîçãëÿäó íàñòóïíîãî ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî**: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Äàòà __________       Ï³äïèñ_________

* - ïîëÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ çàïîâíåííÿ
**- ïîëÿ, íå îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ çàïîâíåííÿ

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 19.07.2018 року № 1346/5410

Умови участі комунального підприємства «Київміськсвітло» у проекті 
«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»

1. Ìåòà çàëó÷åííÿ ïîçèêè: êàï³òàëüíèé ðåìîíò ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì³ñòà Êèºâà ç 

çàì³íîþ ðòóòíèõ òà íàòð³ºâèõ ñâ³òèëüíèê³â íà ñâ³òëîä³îäí³ ñâ³òèëüíèêè. 
2. ²ñòîòí³ óìîâè çàëó÷åííÿ ïîçèêè:
- ðîçì³ð çàëó÷åííÿ êîøò³â, ùî íå ïåðåâèùóº 30 ìëí ºâðî;
- â³äñîòêîâà ñòàâêà çà êîðèñòóâàííÿ çàëó÷åíèìè êîøòàìè íå âèùå 2,5% ð³÷íèõ ó ºâðî;
- ñòðîê çàëó÷åííÿ êîøò³â – 15 ðîê³â â³ä äàòè ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó êîøò³â ïîçèêè;
- òåðì³íè ñïëàòè: ïîãàøåííÿ îñíîâíî¿ ñóìè áîðãó òà â³äñîòê³â ïî ïîçèö³ – ï³âð³÷íèìè ïëàòåæàìè 

àáî ùîð³÷íèìè ïëàòåæàìè ó òåðì³íè òà çã³äíî ç óìîâàìè, âñòàíîâëåíèìè â³äïîâ³äíèìè óãîäàìè.
3. Çàëó÷åííÿ êîøò³â ïîçèêè çä³éñíþºòüñÿ ó ôîðì³ óêëàäàííÿ óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó êîøò³â. Ïîðÿä 

ç ö³ºþ óãîäîþ ìîæóòü óêëàäàòèñÿ òàêîæ ³íø³ óãîäè, äîãîâîðè, â òîìó ÷èñë³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
âèêîíàííÿ óãîäè, íåîáõ³äí³ çã³äíî ç ì³æíàðîäíîþ ïðàêòèêîþ òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äëÿ 
çä³éñíåííÿ òàêîãî âèäó çàëó÷åííÿ êîøò³â.

4. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ïðîåêòó «Ïðîãðàìà ðîçâèòêó ìóí³öèïàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè» 
çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ óìîâ óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó êîøò³â ïîçèêè (çà ïîòðåáè) º ìàéíî êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
3 серпня 2018 р.
№83 (5134)

Про створення 
комунального закладу 

«Початкова школа № 334
Дарницького району м. Києва» 

Рішення Київської міської ради № 1352/5416 від 19 липня 2018 року
Відповідно до статей 9, 11 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 30 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 
209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти»  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ïî÷àòêîâà 
øêîëà ¹ 334 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ìèêîëè Áàæàíà, 34-à.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ïî÷àòêîâà 
øêîëà ¹ 334 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» äî 
ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
«Ïî÷àòêîâà øêîëà ¹ 334 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà».

Про затвердження договорів 
та інших документів

Рішення Київської міської ради № 1348/5412 від 19 липня 2018 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, пунктів 26 та 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини чет-

вертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 2015 року № 318-р «Деякі питання вчинення правочинів стосовно зміни умов запозичень за зовнішніми 
борговими зобов’язаннями», наказу Міністерства фінансів України від 17 квітня 2018 року № 431 «Про погодження 
Обсягу та умов реструктуризації у 2018 році залишку боргових зобов’язань Київської міської ради за місцевими 
зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, які не було переведено у 2015 році до державного боргу», 
рішень Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та від 
21 листопада 2017 року № 501/3508 «Про реструктуризацію місцевих зовнішніх запозичень», враховуючи наказ 
Міністерства фінансів України від 21 листопада 2017 року № 964 «Про погодження Обсягу та умов реструктуризації 
у 2017 році залишку боргових зобов’язань Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсне-
ними у 2005 році, які не було переведено у 2015 році до державного боргу», рішення Київської міської ради від 12 
грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та у зв’язку із здійсненням Київською міською 
радою реструктуризації залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, 
здійсненими у 2005 році та не переведеними у 2015 році до державного боргу, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè Äîãîâ³ð ïðî ïðèïèíåííÿ 
çîáîâ’ÿçàíü (Deed of Release), óêëàäåíèé 19 
ëèïíÿ 2018 ðîêó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ 
â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïåðâèííèì 
åì³òåíòîì - Êðåä³ò Ñâ³ññ ²íòåðíåøíë (Credit Suisse 
International) (ïîïåðåäíº íàéìåíóâàííÿ: Êðåä³ò 
Ñâ³ññ Ôüîðñò Áîñòîí ²íòåðíåøíë (Credit Suisse 
First Boston International)), äîâ³ð÷èì óïðàâèòåëåì 
- Äîé÷å Òðàñò³ Êîìïàí³ Ë³ì³òåä (Deutsche Trustee 
Company Limited), îñíîâíèì ïëàò³æíèì àãåíòîì 
- Äîé÷å Áàíê ÀÃ, ëîíäîíñüêîþ ô³ë³ºþ (Deutsche 
Bank AG, London Branch), ïëàò³æíèì àãåíòîì, 
ðåºñòðàòîðîì òà àãåíòîì ç ïåðåêàç³â - Äîé÷å 
Áàíê Òðàñò Êîìïàí³ Àìåð³êàñ (Deutsche Bank 
Trust Company Americas) òà ïëàò³æíèì àãåíòîì 
- Êðåä³ò Ñâ³ññ ÀÃ (Credit Suisse AG), Äîãîâ³ð ïðî 
âíåñåííÿ çì³í (Amendment Deed), óêëàäåíèé 19 
ëèïíÿ 2018 ðîêó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â³ä 
³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïåðâèííèì êðåäè-
òîðîì - Êðåä³ò Ñâ³ññ ²íòåðíåøíë (Credit Suisse 
International) (ïîïåðåäíº íàéìåíóâàííÿ: Êðåä³ò 
Ñâ³ññ Ôüîðñò Áîñòîí ²íòåðíåøíë (Credit Suisse 
First Boston International)) òà íîâèì êðåäèòîðîì 
- Ï³Á³Àð Êè¿â Ôàéíåíñ Ï³åëñ³ (PBR Kyiv Finance 
Plc), Äîãîâ³ð äîðó÷åííÿ ùîäî îáì³íó (Exchange 
Agency Agreement), óêëàäåíèé 19 ëèïíÿ 2018 ðîêó 
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç íîâèì åì³òåíòîì - Ï³Á³Àð Êè¿â 
Ôàéíåíñ Ï³åëñ³ (PBR Kyiv Finance Plc) òà àãåíòîì 
ç îáì³íó - Çå Áåíê îô Íüþ-Éîðê Ìåëëîí (The 
Bank of New York Mellon), òà Ëèñò ïðî êîì³ñ³¿ 
(Fees Letter), ï³äïèñàíèé 19 ëèïíÿ 2018 ðîêó 
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà íàäàíèé êðåäèòîðó - Ï³Á³Àð Êè¿â 
Ôàéíåíñ Ï³åëñ³ (PBR Kyiv Finance Plc).

2. Çàòâåðäèòè ³íø³ äîãîâîðè, óãîäè òà äî-
êóìåíòè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç òà íåîáõ³äí³ äëÿ çä³é-
ñíåííÿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ çàëèøêó ì³ñöåâîãî 
áîðãó çà ì³ñöåâèìè çîâí³øí³ìè çàïîçè÷åííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çä³éñíåíèìè ó 2005 ðîö³ 
òà íå ïåðåâåäåíèìè ó 2015 ðîö³ äî äåðæàâíîãî 
áîðãó, à ñàìå: 

- Äîãîâ³ð ïðî â³äøêîäóâàííÿ êîì³ñ³é (Fees 
Reimbursement Agreement), óêëàäåíèé ì³æ 
Äåïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ëàçàð Ôðåð ÑÀÑ (Lazard 
Frères SAS), Äîé÷å Áàíê ÀÃ, ëîíäîíñüêà ô³ë³ÿ 
(Deutsche Bank AG, London Branch) òà Äîé÷å 
Òðàñò³ Êîìïàí³ Ë³ì³òåä (Deutsche Trustee Company 
Limited) 04 ãðóäíÿ 2017 ðîêó;

- Äîãîâ³ð ïðî â³äøêîäóâàííÿ êîì³ñ³é (Fees 
Reimbursement Agreement), óêëàäåíèé ì³æ 
Äåïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ëàçàð Ôðåð ÑÀÑ (Lazard 
Frères SAS) òà Ë³íê Òðàñò Êîðïîðåéò Ë³ì³òåä (Link 
Trust Corporate Limited) 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó;

- Äîãîâ³ð ïðî â³äøêîäóâàííÿ êîì³ñ³é (Fees 
Reimbursement Agreement), óêëàäåíèé ì³æ Äå-
ïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), Ëàçàð Ôðåð ÑÀÑ (Lazard Frères 
SAS) òà Êðåä³ò Ñâ³ññ ²íòåðíåøíë (Credit Suisse 
International) (ïîïåðåäíº íàéìåíóâàííÿ: Êðåä³ò 
Ñâ³ññ Ôüîðñò Áîñòîí ²íòåðíåøíë (Credit Suisse 
First Boston International)) 11 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó;

- Äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîñëóã (Services 
Provision Agreement), óêëàäåíèé ì³æ Çå Áåíê 
îô Íüþ-Éîðê Ìåëëîí Êîðïîðåéøí (The Bank 
of New York Mellon Corporation), Äåïàðòàìåíòîì 
ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) òà Ëàçàð Ôðåð ÑÀÑ (Lazard Frères SAS) 05 
ãðóäíÿ 2017 ðîêó.

3. Çàòâåðäèòè âñ³ îïåðàö³¿, ùî çä³éñíþþòüñÿ 
íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1 òà 2 öüîãî 
ð³øåííÿ äîãîâîð³â, óãîä òà äîêóìåíò³â, àáî ó 
çâ’ÿçêó ç íèìè. 

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін та доповнень у додаток 
до рішення  Київської міської ради 

     від 20.12.2017 №702/3709
«Про затвердження плану діяльності
Київської міської ради з підготовки

проектів регуляторних актів на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради № 1015/5079 від 26 червня 2018 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 у сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з 
метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, для за-
безпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 ¹702/3709 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 
2018 ð³ê» çì³íè òà äîïîâíåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 26.06.2018 року № 1015/5079

Внесення змін та доповнень
у додаток до рішення Київської міської ради 

від 20.12.2017 № 702/3709 
«Про затвердження плану діяльності 

Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

1. Ïîçèö³þ 27 äîäàòêà  äî ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

27. Проект рішення Київської міської 
ради «Про організацію перевезен-
ня пасажирів та оплату проїзду на 
міських маршрутах лініях загаль-
ного користування в місті Києві»

Протягом 
2018 року

Депутат Київської 
міської ради 

Бохняк 
Володимир Ярославович

2. Ïîçèö³þ 35 äîäàòêà äî ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

35. Проект рішення Київської 
міської ради «Про встановлення 
обмеження продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових у м. Києві»

Збереження та зміцнення  здоров’я 
населення, захист від негативних 
наслідків споживання алкогольних 
напоїв, мінімізація соціального, 
економічного впливу алкоголізму на 
суспільство, дотримання правил до-
держання 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 алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв та 
пива на території м. Києва

Протягом 2018 
року

Київський міський голова 
Кличко 

Віталій Володимирович 
заступник міського 
голови – секретар 

Київської міської ради 
Прокопів 

Володимир Володимирович 
депутат 

Київської міської ради 
Михайленко 

Владислав Олегович 
голова депутатської 

фракції «Солідарність» 
Странніков 

Андрій Миколайович 
заступник голови 

депутатської фракції 
«Об’єднання 
«Самопоміч» 

Башлаков 
Сергій Вячеславович 
голова депутатської 

фракції «Всеукраїнське 
об’єднання 

«Батьківщина»  
Бондаренко 

Володимир Дмитрович 
голова 

депутатської фракції 
«Єдність» 

Омельченко 
Олександр Олександрович 

голова депутатської 
фракції «Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» 

Сиротюк 
Юрій Миколайович

3. Äîïîâíèòè  äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 38 òàêîãî çì³ñòó:

38. Проект рішення Київської міської 
ради «Про обмеження продажу  
пива (крім безалкогольного), 
алкогольних напоїв, вин столових 
у м. Києві»

Метою прийняття запропонованого 
проекту рішення є зменшення кіль-
кості правопорушень у нічний час, 
зниження на території міста Києва 
рівня алкоголізму, передусім моло-
діжного, підвищення ефективності 
боротьби з точками незаконного 
продажу алкоголю у м. Києві, під-
вищення загального рівня здоров’я 
мешканців м. Києва

Протягом 2018 
року

Депутати Київської міської 
ради 

Попов 
Денис В’ячеславович 

Буділов 
Михайло Михайлович, 
Фракція «Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» у 
Київській міській раді

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про створення 
комунального закладу 

«Початкова школа №332
Дарницького району м. Києва» 

Рішення Київської міської ради № 1353/5417 від 19 липня 2018 року
Відповідно до статей 9, 11 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 30 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 
209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ïî÷àòêîâà øêîëà ¹ 332 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñà Ãìèð³, 2-â.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ïî÷àòêîâà 
øêîëà ¹ 332 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» äî 
ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
«Ïî÷àòêîâà øêîëà ¹ 332 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà».

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèäàòêè íà óòðèìàííÿ 
êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ïî÷àòêîâà øêîëà ¹ 332 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çä³éñíþþòüñÿ çà 
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà 

Êèºâà äëÿ ãîëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà Äàðíèöüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ïî ãàëóç³ «Îñâ³òà» íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèäàòêè íà óòðèìàííÿ 
êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ïî÷àòêîâà øêîëà ¹ 334 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çä³éñíþþòüñÿ çà 
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà 
Êèºâà äëÿ ãîëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà Äàðíèöüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ïî ãàëóç³ «Îñâ³òà» íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî



5ДОКУМЕНТ Хрещатик
3 серпня 2018 р.

№83 (5134)

Продовження додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. 
Початок у номерах газети “Хрещатик» від 18, 20, 24, 25, 27, 31 липня та 1 серпня 2018 року.
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ДОКУМЕНТХрещатик
3 серпня 2018 р.
№83 (5134)

Продовження додатка в наступних номерах газети “Хрещатик”
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РЕКЛАМА Хрещатик
3 серпня 2018 р.

№83 (5134)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

09.08.2018 ðîêó î 13.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð.  Êîâàëü-
ñüêîìó Ìèêîë³ Îëåêñàíäðîâè÷ó çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí, âóë. Ïðèêîðäîííà, 2.
Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â: ãð. Ãîëåöü Ñòàí³ñëàâ ²âàíîâè÷.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïðîåêò áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî 

ïðèçíà÷åííÿ ³ ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ïî âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 102 (ë³òå-
ðà Ó), âóë. Àíòîíîâè÷à, 83 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäáà÷àº 
áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî äâîõñåêö³éíîãî áóäèíêó çì³ííî¿ ïîâåðõîâîñò³ (11-12-
16-17-23 ïîâåðõ³â), ç äâîð³âíåâèì ïàðê³íãîì òà âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè 
äèòÿ÷îãî çàêëàäó íà 2 ãðóïè, îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ô³òíåñ-öåíòðîì. 
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êâàðòèð áóäèíêó – 337, ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â – 642 îñîáè. 
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ïàðê³íãó – 197 ì/ì. Ïëîùà îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü – 460,69 ì2, 
ÿê³ ðîçðàõîâàí³ íà 50 ïðàöþþ÷èõ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòâîðåíèõ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü – 88. Ï³äçåìíèé ïàðê³íã ïëàíóºòüñÿ îñíàñòèòè çàãàëüíî-îáì³ííèìè 
ïðèïëèâíî-âèòÿæíèìè âåíòñèñòåìàìè ç ìåõàí³÷íèì ñïîíóêàííÿì. Ãèðëà 
âèêèä³â âèòÿæíèõ âåíòñèñòåì âèâîäÿòüñÿ íà 2 ìåòðè âèùå ïîêð³âë³. Ó ï³ä-
çåìíîìó ïàðê³íãó íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
òà ðåìîíòó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çáåð³ãàííÿ ïàëèâà òà çàïðàâêè àâòîìîá³ë³â. 
Ïðè ðîáîò³ äâèãóí³â àâòîìîá³ë³â â ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó â³äáóâàþòüñÿ âèêèäè 
â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â äâèãóí³â àâòîìîá³ë³â (îêñèä 
âóãëåöþ, ä³îêñèä àçîòó, àì³àê, îêñèä àçîòó, ñàæà, ñ³ð÷èñòèé àíã³äðèä, ìåòàí, 
áåíç(à)ï³ðåí, ÍÌËÎÑ, ä³îêñèä âóãëåöþ). Ïðè ðîáîò³ âèòÿæíèõ âåíòèëÿö³éíèõ 
óñòàíîâîê ³ç ïðèì³ùåííÿ ìèéíî¿ äèòÿ÷îãî çàêëàäó áóäå íàäõîäèòè àåðîçîëü 
íàòð³þ êàðáîíàòó. Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ êóõí³ äèòÿ÷îãî çàêëàäó ïðè ñìàæåíí³ 
îâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ áóäå âèä³ëÿòèñÿ àêðîëå³í. Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ ïðàëüí³ 
äèòÿ÷îãî çàêëàäó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ áóäóòü íàäõîäèòè âèêèäè ñèíòåòè÷íîãî 
ìèþ÷îãî çàñîáó òèïó «Ëîòîñ» òà íàòð³þ êàðáîíàòó. Òåïëîïîñòà÷àííÿ ñèñòåì 
îïàëåííÿ, âåíòèëÿö³¿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ â³ä äàõîâî¿ êîòåëüí³, ÿêà ïðîåêòóºòüñÿ. Â êîòåëüí³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
âñòàíîâëåííÿ òðüîõ êîòë³â «Buderus Logano GE615», ùî ïðàöþþòü íà ïðè-
ðîäíîìó ãàç³, îñíàùåíèõ ïàëüíèêàìè ç ïîë³ïøåíèìè åêîëîã³÷íèìè ïîêàç-
íèêàìè. Ïðè ñïàëþâàíí³ ïðèðîäíîãî ãàçó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íàäõîäÿòü 
ä³îêñèä àçîòó òà îêñèä âóãëåöþ. Â³äïðàöüîâàí³ ãàçè â³äâîäÿòüñÿ ïî îêðåìèì 
äèìîâèì òðóáàì äî â³äì³òêè 94,650 ì. Ð³âí³ çàáðóäíåííÿ ïðèçåìíîãî øàðó 
àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ç óðàõóâàííÿì ôîíîâèõ êîíöåíòðàö³é ïðè åêñïëóà-
òàö³¿ îá’ºêòà ïðîåêòóâàííÿ, áóäóòü çíàõîäèòèñÿ â ìåæàõ âñòàíîâëåíèõ ÃÄÊ 
íàñåëåíèõ ì³ñöü, à ìàêñèìàëüí³ î÷³êóâàí³ ð³âí³ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî 
ïîâ³òðÿ íà ð³âí³ â³êîí âåðõí³õ ïîâåðõ³â ñóñ³äí³õ æèòëîâèõ áóäèíê³â íå áóäóòü 
ïåðåâèùóâàòè 0,6 ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü. Âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ òà 
â³äâåäåííÿ äîùîâèõ âîä çä³éñíþºòüñÿ â³ä ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³ä-
íî ç ÒÓ, âèäàíèìè â³äïîâ³äíèìè ñëóæáàìè ì³ñòà. Âèðîáíè÷³ ñòîêè êîòåëüí³ 
â³äâîäÿòüñÿ îêðåìî, ñàìîïëèâîì, ³ç ðîçðèâîì ñòðóìåíÿ ÷åðåç âîðîíêó ç 
ñèôîíîì ï³ñëÿ ÷îãî íàäõîäÿòü äî ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìå-
ðåæ³, äå â³äáóâàºòüñÿ ¿õ ðîçáàâëåííÿ äî ð³âíÿ âïëèâó â ìåæàõ âñòàíîâëåíèõ 
ÃÄÊ ïî ñêèäàõ â êàíàë³çàö³þ. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðÿä çàõîä³â ïî äî-
òðèìàííþ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó 
áóäóòü óòâîðþâàòèñÿ ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, ñì³òòÿ â³ä ïðèáèðàííÿ 
ïðèì³ùåíü ³ òåðèòîð³¿ òà â³äïðàöüîâàí³ ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè. Ãîñïîäàð÷î-
ïîáóòîâ³ â³äõîäè òà ñì³òòÿ áóäóòü çáèðàòèñÿ ó ñì³òòºçá³ðí³ êîíòåéíåðè ³ âè-
âîçèòèñü ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì ÂÀÒ «Êè¿âñïåöòðàíñ» çã³äíî ç óêëàäåíèìè 
äîãîâîðàìè. Ïî ì³ð³ íàêîïè÷åííÿ â³äïðàöüîâàí³ ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè áóäóòü 
ïåðåäàâàòèñÿ ÒÎÂ «Äåì³êîí» äëÿ äåìåðêóðèçàö³¿. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ïî áëàãîóñòðîþ 
òà îçåëåíåííþ òåðèòîð³¿.

Âïëèâ æèòëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ 
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ïî âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 102 (ë³òåðà Ó), âóë. Àíòî-
íîâè÷à, 83 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
î÷³êóºòüñÿ â ìåæàõ åêîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â. Åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêòà íå ïðèçâåäå 
äî ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðàéîí³ éîãî ðîçòàøóâàííÿ. Çàìîâíèê 
çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ³ ïðàâèë 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ 
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ñóâîðî 
äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 29-à, çàãàëüíà ïëîùà – 138,10 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 2 394 000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ 
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà – 1%, 2%, 3% òà4%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 3 447,14 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî 
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 10.07.2018 ó ñïðàâ³ 
¹ 826/8696/18 ñóääåþ Àìåëüîõ³íèì Â.Â. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é 
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñï³ð³äîíîâî¿ Àíòîí³íè Â³êòîð³âíè, Ìóöà Â³êòîðà ßðîñëàâîâè÷à, 
Áóãàêîâî¿ Ñîô³¿ ²ãîð³âíè, Áóãàêîâî¿ Ñåðàô³ìè ²ãîð³âíè äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ íå÷èííèì ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05.07.2018 ¹ 1147 â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â ç óòðèìàííÿ 
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ áóäèíê³â: Ãîëîñ³¿âñüêèé ïð-ò 58,60,62, 
ÿê³ îáñëóãîâóº ÒÎÂ «Êîìôîðòíà îñåëÿ». Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 30.08.2018 
î 09.30 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà 
çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðï. 1 çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 36.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 18.07.2018 ó ñïðàâ³ 
¹ 826/11007/18 ñóääåþ Ìàðóë³íîþ Ë.Î. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ 
çà ïîçîâîì Þð÷èêà Ñåðã³ÿ Âàëåð³éîâè÷à, Ò³ãóíîâà Ïåòðà Îëåêñàíäðîâè÷à, Êàïë³íà Ñåð-
ã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà 
ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ 
ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³» 
â³ä 05.07.2018 ¹ 1147. Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 16.08.2018 î 09.00 òà â³äáóäåòüñÿ 
â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, 
âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðï. 1 áëîê «à» çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 6.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ïî âóë. Çâ³ðè-

íåöüêà, 81/20 â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Â ñêëàä³ îá’ºêòà çàïðîåêòîâàíî: 4-ïîâåðõîâèé ³íäèâ³äóàëüíèé æèòëîâèé 

áóäèíîê ç âáóäîâàíèì ãàðàæåì íà 2 ì/ì³ñöÿ òà îêðåìî ðîçòàøîâàíà êîòåëüíÿ.
²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ: òåïëîïîñòà÷àííÿ – â³ä çàïðîåêòîâàíî¿ ãàçîâî¿ 

êîòåëüí³ ïîòóæí³ñòþ 0,2985 ÌÂò; âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ, ãàçî-
ïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ç ÒÓ. Ïîâåðõíåâ³ ñò³÷í³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ çà äîïîìîãîþ 
çàêðèòî¿ ñèñòåìè çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ äî ì³ñüêî¿ ñèñòåìè äîùîâî¿ êàíàë³-
çàö³¿ çã³äíî ç ÒÓ.

Äæåðåëàìè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà º: ÄÂÇ àâòîòðàíñïîðòó (â’¿çä-âè¿çä ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â ç ïàðê³íãó), 
êîòåëüíÿ (ïðîäóêòè çãîðàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó). ßê äæåðåëî çàáðóäíåííÿ 
àòìîñôåðè îá’ºêò õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè âèêèäàìè: îêñèäè àçîòó, îêñèä 
âóãëåöþ, âóãëåâîäí³, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, àì³àê, ñàæà, áåíç(à)ï³ðåí, ïàðíèêîâ³ 
ãàçè. Ìàêñèìàëüí³ ïðèçåìí³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä îá’ºêòà 
íèæ÷³ 0,1 ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Åêñïëóàòàö³ÿ ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà ïåðåäáà÷àº óòâîðåííÿ òàêèõ â³äõîä³â: 
ÒÏÂ, â ò.÷. ðåñóðñîö³íí³ êîìïîíåíòè, õàð÷îâ³ â³äõîäè, â³äõîäè â³ä ïðèáèðàííÿ 
òåðèòîð³¿; â³äïðàöüîâàí³ ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè òîùî. Âñ³ âèäè â³äõîä³â ï³äëÿ-
ãàþòü óòèë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî ç äîãîâîðàìè ³ç ñïåö³àë³çîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Â³äãóêè ãðîìàäÿí ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 2-õ 
òèæí³â ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ ç 03.08.18 äî 17.08.18 çà àäðåñîþ: Í³ìå÷÷èíà, 
ì. Áàä-²áóðã, âóë. Ðîòñòàññå, 9, òåë.+380980030302 .
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

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. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63676

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

НА ТРУХАНОВОМУ острові у 
Дніпровському районі столиці у 
2018-2021 роках планують здій-
снити реконструкцію дороги. Про 
це йдеться у відповідному розпо-
рядженні КМДА. 

Замовником визначено КК 
«Київавтодор», яка має у вста-
новленому порядку визначити 
генпроектну та підрядну буді-
вельну організації для виконання 
заходів, а також забезпечити у 
2018-2019 роках розроблення 
проектної документації, про-

ведення її експертизи та затвер-
дження. Крім того, замовник має 
обов’язково передбачити умови 
щодо надання підрядною буді-
вельною організацією гарантії 
якості виконання робіт і встано-
вити гарантійний строк експлу-
атації об’єкта не менше, ніж 10 
років. Реконструкцію здійснять 
за бюджетні кошти. 

Капремонт дороги сприятиме 
покращенню санітарно-техніч-
ного стану острова Труханів та 
збільшенню кількості відвідувачів. 

У місті побудують 
сміттєпереробний 
завод

На Трухановому острові оновлять дорогу

ПРО ЦЕ в ефірі «Сніданку з «1+1» заявив мер Києва 
Віталій Кличко. 

«Сміття – це сьогодні проблема не лише міста, це 
проблема всієї країни. Зараз у столиці працює один 
сміттєспалювальний завод – «Енергія». Нам потріб-
не нове підприємство саме із переробки відходів. 

Упродовж двох-трьох років такий об’єкт має бути 
побудований», – повідомив Віталій Кличко. 

За його словами, щорічно у Києві накопичується 
майже 1,2 млн тонн сміття. Наразі ухвалене важливе 
стратегічне рішення – відмовитись від практики за-
хоронення відходів і розпочати їх переробку. 

«Ми детально вивчили досвід інших країн. Уже 
працює конкурсна комісія, оголошено конкурс на 
будівництво сміттєпереробного підприємства», – 
розповів голова КМДА. – Потужність заводу, який 
планують побудувати, повинна становити понад 420 
тисяч тонн перероблених відходів на рік. До прикладу, 
приблизно таку потужність має полігон № 5». 

Відповідаючи на запитання журналістів щодо по-
дальшої долі цього полігону, Віталій Кличко зазначив, 
що в майбутньому його буде закрито. 

«Скоро розпочнуться роботи з реконструкції полі-
гону № 5. Буде укріплено дамби, збільшено потужність 
обладнання з переробки фільтрату. Ми укріпимо 
об’єкт, встановимо систему дегазації, і після цього 
закриємо його», – зазначив міський голова  

ДО 31 СЕРПНЯ кияни мають 
можливість безкоштовно обстежи-
тись на пересувному флюорографі. 

«Слід пам’ятати, що туберкульоз 
є виліковним у разі вчасної діа-
гностики та дотримання процедури 
лікування. За словами медиків, саме 
своєчасне виявлення хвороби – це 
один із основних критеріїв успіш-
ного лікування або попередження, а 
також розповсюдження цієї небез-

печної хвороби. Під час обстеження, 
у разі виявлення патології та необ-
хідності, відправляють пацієнтів 
на дообстеження до профільних 
медзакладів столиці», – наголосив 
перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

За його словами, від початку 
року на пересувному флюорографі 
пройшли обстеження 7759 осіб, 
серед них у 173 було виявлено па-

тології, у тому числі – 7 випадків 
захворювання на туберкульоз. 

Зауважимо, пересувний циф-
ровий флюорограф працюватиме 
із 10.00 до 17.00 (технічна перерва 
із 13.30 до 14.00). Загальний час 
обстеження та консультації - 15 
хвилин. Всі охочі зможуть отримати 
довідку із результатами обстежен-
ня та кваліфіковану консультацію 
лікаря-фтизіатра. 

Упродовж серпня в столиці працюватиме 
пересувний флюорограф 

На Подолі провели 
інформаційно-просвітницьку 
акцію до Всесвітнього дня 
боротьби з гепатитом 
НЕЩОДАВНО у сквері на Кон-
трактовій площі (біля пам’ятника 
Григорія Сковороди) відбулася 
інформаційно-просвітницька 
акція під гаслом «Гепатит С: Час 
тестуватись. Час лікуватись!» до 
Всесвітнього дня боротьби з ге-
патитом. Захід спрямовано на 
підвищення обізнаності киян про 
симптоми, методи діагностики, 
профілактики та лікування, а 
також привернення уваги дер-
жавних та недержавних органі-
зацій до необхідності надання 
підтримки людям, котрі живуть 
із цим захворюванням. 

Під час акції працювали три 
мобільні амбулаторії, де тестували 
на гепатит С. Для людей, у яких 

виявлено антитіла ВГС проводили 
фахові консультування спеціаліс-
тів із метою їх перенаправлення 
у лікувальні заклади. 

Окрім цього, для представників 
ЗМІ організували прес-брифінг 
за участю організаторів та спів-
організаторів заходу. На ньому, 
зокрема, йшлося про те, чи за-
грожує Україні епідемія гепатиту 
С? Який наразі стан справ із ліку-
ванням гепатитів С і В у нашій 
країні. Останні статистичні дані 
про вірусний гепатит у державі. 
Чому лікування вірусних гепатитів 
зараз є пріоритетним завданням 
для нас? Сучасні можливості ліку-
вання вірусного гепатиту С та чи 
доступні вони співвітчизникам  

Гімназію № 59 
імені О. М. Бойченка 
реконструюють 
ГІМНАЗІЮ № 59 імені О. М. Бойченка на вул. Великій Китаївській, 
85 у Голосіївському районі планують реконструювати із прибудовою 
будівель і споруд. Підписано відповідне розпорядження КМДА. 
Реконструкція закладу серед іншого включає роботи з утеплення 
фасаду та фундаменту, заміну покрівлі з утепленням та заміну 
внутрішніх і зовнішніх мереж, що дозволить значно знизити втра-
ти тепла та покращити показники енергозбереження. Крім того, 
проектна потужність запланованої прибудови до ЗНЗ складає 800 
учнів, що дозволить забезпечити потребу мешканців мікрорайону 
в отриманні освіти. Варто зазначити, що заклад було побудовано 
у 1936 році. 

Замовником робіт визначено Голосіївську РДА, яка має у встанов-
леному порядку отримати вихідні дані для проектування, визначити 
генпроектну та підрядну будівельну організації для виконання заходів, 
а також забезпечити у 2018 році розроблення проектної документації, 
проведення її експертизи та затвердження. Крім того, замовник має 
обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною організа-
цією гарантії якості виконання робіт і встановити гарантійний строк 
експлуатації об’єкта не менше, ніж 10 років. Здійснити реконструкцію 
планують у 2018-2019 роках  

Графік роботи пересувного флюорографа: 
03.08. Солом’янський р-н амбулаторії №№ 1,2 КНП ЦПМСД № 1 просп. Комарова, 3. 
06.08. Дарницький р-н КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3. 
08.08. Дніпровський р-н амбулаторія КНП ЦПМСД «Русанівка» вул. Ентузіастів, 13-а. 
09-10.08, 13-14.08. Святошинський р-н Святошинський психоневрологічний інтернат вул. Крамського, 16. 
15.08. Дніпровський р-н амбулаторія КНП ЦПМСД № 4 вул. Рогозівська, 6. 
16-17.08. Деснянський р-н Київський пансіонат ветеранів праці вул. Жукова, 2. 
20.08. Дарницький р-н КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3. 
22.08. Подільський р-н Управління праці та соцзахисту вул. Ярославська, 31-б. 
23.08. Деснянський р-н ЧП «ДАСк-Центр» (співробітники) вул. Магнитогорська, 1. 
27.08. Дарницький р-н КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3. 
28.08. Солом’янський р-н абулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2 просп. Лобановського, 2. 
30.08. Подільський р-н амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД № 2 вул. Бестужева, 32. 
31.08. Голосіївський р-н амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1 вул. Заболотного, 48. 
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