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Артефакти на Поштовій: 
врятувати і зберегти

9 СЕРПНЯ вода з аварійної ділянки тру-
бопроводу підвищила загальний рівень у 
колодязі дренажної системи і спровокувала 
несанкціонований витік на місці розкопок. 
Сьогодні ситуацію стабілізовано, але вона по-
ставила питання продовження археологічних 
досліджень. 

«На нараді, яку було терміново зібрано у пи-
танні з підтопленням місця розкопок, археологи 
повідомили, що у зв’язку із постійним підви-
щенням вологості на розкопках, замоканням 
ґрунту, а також з урахуванням тривалого на-
криття знайдених артефактів термоізоляційною 
та гідрозахисною плівкою, під нею можливий 
парниковий ефект, внаслідок чого можуть 
бути ушкоджені знахідки. Саме тому, нагальне 
питання – негайна розконсервація розкопок 
та продовження археологічних досліджень. 
Ми звернулись до Інституту археології з про-
ханням якомога швидше визначити археолога 
та надати відкритого листа на проведення 
термінових археологічних робіт на Поштовій 
площі для подальшої видачі відповідного до-

зволу Міністерством культури. Затримки з боку 
будь-кого можуть призвести до небажаних 
наслідків», – наголосив заступник директора 
Департаменту культури – начальник управ-
ління збереження історичного середовища 
та охорони об’єктів культурної спадщини 
Олександр Никоряк. 

На його думку, ключовим фактором на-
разі є лише одне – врятувати і зберегти те, 
що викопано. 

«Задля цього треба визначитись із спосо-
бом консервації, укріпити опори й завершити 
археологічні розкопки. Далі – міжнародний 
архітектурний конкурс на концепцію Музею 
та врешті вирішення питання створення 
музею», – відзначив він. 

Незважаючи на те, що готується подання 
щодо присвоєння пам’ятці національного 
статусу, місто все одно не стоятиме осторонь. 
Відтак, уже розпочато роботу зі створення 
Центру консервації предметів археології, 
готується візит до французького міста Гре-
нобль для вивчення досвіду й ознайомлення 

із технологіями консервації деревини, в тому 
числі вологої. Крім того, у березні поточного 
року КМДА ініціювала і провела за участю 
міжнародних експертів (ICOMOS, ICOM та 
ICROM, ЮНЕСКО) конференцію з питань кон-
сервації залишків дерев’яних конструкцій та 
їх використання надалі для наповнення екс-
позиції майбутнього музею. Про важливість 
цього питання свідчить і той факт, що вже 5 
разів проводилась процедура закупівлі на 
проведення консервації археологічних зна-
хідок, у тому числі сирої деревини. Участі у 
закупівлях не взяв жоден учасник. 

«Ми також звернулися до Мінкульту з про-
ханням якомога швидше відновити роботу Ро-
бочої групи з врегулювання питань, пов’язаних 
із завершенням археологічних розкопок на 
Поштовій площі, надали пропозиції щодо 
порядку денного та складу групи. Чекаємо на 
результати», – резюмував Олександр Никоряк. 

Нагадаємо, 21 червня 2018 року Київрада 
прийняла рішення «Про організаційно-правові 
заходи щодо збереження пам’ятки археології 
місцевого значення «Ділянка прибережного 
міського кварталу Середньовічного Києва 
(ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві» 
та музеєфікації об’єктів культурної спадщини». 
Його підтримали 68 депутатів. Серед іншого, 
рішенням передбачається створення кому-
нального закладу «Центр консервації пред-
метів археології» та проведення міжнародного 
архітектурного конкурсу на концепцію музею. 
Вирішувати, яким бути музею на Поштовій 
площі, мають експерти музейної справи, іс-
торики, архітектори та археологи � 

Минулого тижня внаслідок аварії на водогоні сталося протікання, 
і вода дісталася місця розкопок під Поштовою площею. Затікання 
швидко локалізували, й, згідно з рекомендаціями фахівців, 
укладений договір із Інститутом археології НАН України на 
проведення археологічних досліджень на цій ділянці. А задля 
збереження знахідок вже розпочато роботу зі створення 
комунального Центру консервації предметів археології.

Марія КАТАЄВА | «Хрещатик»

У Києві розпочався 
Чемпіонат Європи з 
міні-футболу 

У неділю мер столиці Віталій Кличко взяв 
участь у відкритті Чемпіонату Європи з 
міні-футболу-2018. Матчі відбуватимуться у 
комплексі «Місто спорту» на Долобецькому 
острові у Гідропарку. У змаганнях беруть 
участь 20 команд із різних країн, у числі 
яких і збірна України. Це вже дев’ятий єв-
ротурнір під егідою європейської асоціації 
міні-футболу (EMF). 
Віталій Кличко привітав усіх учасників 

і вболівальників чемпіонату та зазначив, 
що українська столиця рада приймати таку 
спортивну подію. 

«Це добре, що у Києві відбувається 
все більше великих міжнародних заходів 
– культурних, спортивних. Ми на висо-
кому рівні провели і пісенний конкурс 
Євробачення минулого року, і фінал Ліги 
чемпіонів УЄФА цієї весни, й готуємося 
вперше прийняти конгрес Всесвітньої 
боксерської організації (WBC) восени 
цього року. Також я радий, що сьогодні 
ми відкриваємо у Києві європейський 
чемпіонат із міні-футболу, яким захоплю-
ються мільйони людей у світі», – зазначив 
Віталій Кличко. 
Українська федерація міні-футболу існує 

з 2016 року. Відтоді вона брала участь у всіх 
континентальних першостях. Міні-футбол – 
це аматорський вид спорту в Україні. За 
його правилами, участь у матчах можуть 
брати лише ті футболісти, які упродовж 
останнього року не мали професійних 
спортивних контрактів. 
Чемпіонат Європи з міні-футболу трива-

тиме у Києві до 18 серпня. У першому матчі 
українська збірна поступилася італійській 
з рахунком 3:6. Вчора наша команда грала 
зі Словаччиною, а попереду – матчі проти 
Бельгії і Чорногорії. 

18 серпня відбудуться напівфінали, матч 
за третє місце і фінал. 

Через матч змінено 
графік роботи 
столичного метро 

У зв’язку із проведенням футбольного 
матчу Ліги чемпіонів між командами ФК 
«Динамо» та ФК «Славія» 14 серпня змінено 
графік роботи метро. Про це повідомили 
у Департаменті транспортної інфраструк-
тури КМДА. 
Сьогодні з 18.30 до 19.30 на вхід та вихід 

буде закрито станцію «Олімпійська», на 
вихід станції «Палац спорту» та «Площа 
Льва Толстого». У разі необхідності після 
закінчення футбольного матчу можливе 
обмеження на вхід пасажирів станцій 
«Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та 
«Палац Спорту».

Затримки з подальшими роботами можуть призвести до небажаних наслідків – ушкодження реліквій
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 �  На ділянці кварталу Середньовічного Києва планують відновити 
археологічні дослідження
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 85 (1897), вівторок, 14 серпня 2018 р.

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Урлівська, 3А» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 976/5040 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 12.04.2018 за 
№ 08/КО-1796, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 22.11.2017, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Вуличний комітет «Воздвиженка» 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 977/5041 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 02.05.2018 
за   № 08/КО-2153, протокол та список учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 18.03.2018, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про закріплення основних засобів 
за Київською міською радою

Рішення Київської міської ради № 1016/5080 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи листи Київської міської ради від 24 січня 2018 року № 225-СК-279, КП 
«Госпкомобслуговування» від 20 лютого 2018 року № 08/11316-42, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ îñíîâí³ çà-
ñîáè, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ÊÏ «Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ» â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó îñíîâíèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради  
від 26.06.2018 року № 1016/5080

Основні засоби, які закріплюються на праві оперативного управління  
за Київською міською радою  

№ 
з/п

Найменування основного засобу Адреса/місцезна-
ходження

Рік 
прид-
бання

Оди-
ниця 
виміру

Первісна (балан-
сова) вартість, 
грн

Вартість дооцінки вна-
слідок відновлювальних 
робіт, грн

1. Комплекс технічних засобів пожеж-
ної сигналізації «Фотон»

вул. Хрещатик, 36 2001 шт. 636630,22 165896,55

2. Годинниковий механізм на будинку вул. Хрещатик, 36 1999 шт. 110987,44 -

3. Годинник первинний ПЧП-1 V1 вул. Хрещатик, 36 2005 шт. 2749,50 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèíêîâèé 
êîì³òåò «Âóëèöÿ Óðë³âñüêà, 3À» ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Óðë³âñüêà, 
3À» ä³º ó ìåæàõ áóäèíêó ¹ 3-à íà âóëèö³ Óðë³âñüê³é 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Óðë³âñüêà, 3À» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã. 

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Óðë³âñüêà, 3À» ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ 
éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-
çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Óðë³âñüêà, 3À» ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ 
ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó 
îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-
íîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Óðë³âñüêà, 3À» ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ 
ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: 
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
« Âóëèöÿ Óðë³âñüêà, 3À» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íà-

çâó – «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âîçäâèæåíêà» ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âîçäâèæåíêà» ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ 
áóäèíê³â ¹¹ 5-7, 9-19, 14, 16-à, 18, 21-23, 25, 
27, 28-30, 29, 29-á, 31-à êîðïóñ 2, 32, 33, 34, 38, 
40, 48, 50 íà âóëèö³ Âîçäâèæåíñüê³é, ¹¹ 9, 27 
íà âóëèö³ Äåãòÿðí³é, ¹ 15-á íà âóëèö³ Ãîí÷àðí³é, 
¹¹ 14-à, 14-á, 16-à, 18-à, 20-á, 22-à íà âóëèö³ 
Êîæóì’ÿöüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò 
«Âîçäâèæåíêà» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-
áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðèÿííÿ 
ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã. 

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñöåâèõ 
ïðîãðàì.  

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âîçäâèæåíêà» ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ 
òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  ó Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-
çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâåäåíí³ 
ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðèìàííÿ â 
íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îá-
ëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò 
äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, 
òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê 
³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ 
îáðÿä³â.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-
íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã æèòåëÿì, ÿê³ 
ìåøêàþòü íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

 4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 

áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç 
öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

 4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òåðè-
òîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. 

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â îðãàí³çàö³¿ ¿õ  çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó 
ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç âèáîðöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-
âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé 
êîì³òåò «Âîçäâèæåíêà» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ 
éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè »Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé 
êîì³òåò «Âîçäâèæåíêà» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íà-
ïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ 
ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåð-
äæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó îðãàí³â 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ñïèñîê 
ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì 
ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò 
«Âîçäâèæåíêà» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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РЕКЛАМА Хрещатик
14 серпня 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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 Ñï³ð³äîí÷åâî¿ Àíòîí³íè Â³êòîð³âíè, Ìóö Â³êòîðà ßðîñëàâîâè÷à, Áóãàêîâî¿ 
Ñîô³¿ ²ãîð³âíè, Áóãàêîâî¿ Ñåðàô³ìè ²ãîð³âíè äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òðåò³ îñîáè ÒÎÂ «Êîìôîðòíà îñåëÿ» 
òà ÒÎÂ «Åêñïî ïëþñ» ïðî âèçíàííÿ íå÷èííèì ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 1207 â³ä 05.10.2017 ð. 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ 
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áó-
äèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè 
íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì» â ÷àñòèí³ âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ áóäèíê³â 
Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñïåêò 58, 60, 62, ÿê³ îáñëóãîâóº ÒÎÂ «Êîìôîðòíà îñåëÿ». Ñóäîâå 
çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 30.08.2018 î 09.30 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåí³ Îêðóæíîãî 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, 
êîðï. 1 çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 36.

24.08.2018 ð. î 13.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³(íà ì³ñöåâîñò³) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð. Êàðàóëüíîãî Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë. Â³òàâñüêà, 35.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ì ñóì³æíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à – Òåïëèöüêó 
Ëþäìèëó Îëåêñàíäð³âíó (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:046:0056).

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè
ÏðÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèñòóïàº çàìîâíèêîì ïî îá’ºêòó: «Áóä³âíèöòâî 

æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à, 
2 â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîç-
âèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: 
åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ – ÒÓ), òåïëîïîñòà-
÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé 
àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: äîòðèìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â 
ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà ´ðóíò³â (ÃÄÊ), äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ 
ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çà-
õèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: 
ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, îêñèäó âóãëåöþ, îêñèä³â àçîòó, 
âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., âîäíå ñåðåäîâèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ 
âîä; ́ ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêî-
ëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå 
ñåðåäîâèùå: âïëèâ â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ 
â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. Îá’ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – 
çã³äíî ÄÁÍ À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðî-
ïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çàìîâíèêà ïðîåêòó, ãåíïðîåêòóâàëüíèêà 
òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä», 
òåë. (044) 288-54-22. Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ «Áóä-Ïðîåêò Ãðóï».

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè
ÏðÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî îá’ºêòó: «Áóä³âíèöòâî 

ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó ç áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ çà àäðåñîþ 
âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê, 34.36 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà 
íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó; ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ 
(äàë³ – ÒÓ), ãàçîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. Òðàíñïîðòíå çàáåç-
ïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: äîòðèìàííÿ 
ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà ´ðóíò³â (ÃÄÊ), äî-
òðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-
³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà 
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, îêñèäó 
âóãëåöþ, îêñèä³â àçîòó, âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., âîäíå ñåðåäî-
âèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ́ ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: 
âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; 
íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü 
óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. 
Îá’ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – çã³äíî ÄÁÍ À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, 
ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çàìîâíèêà ïðîåêòó, 
ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ 
«Êè¿âì³ñüêáóä», òåë. (044) 288-50-42. Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ «Áóä-Ïðîåêò Ãðóï».

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëü-
íèé ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî 

ìàñèâó «Ñèðåöü» â ìåæàõ âóëèöü Ðèçüêà, Î.Òåë³ãè, 
Áàêèíñüêà, ×àïëèã³íà, ßñíîã³ðñüêà, Êîòîâñüêîãî, Ùóñºâà 

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (çàìîâíèê) òà Êî-
ìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà» 
(Ðîçðîáíèê) êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 18, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 
2011 ðîêó ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çà-
âåðøåííÿ ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó 
òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó «Ñèðåöü» â ìåæàõ 
âóëèöü Ðèçüêà, Î.Òåë³ãè, Áàêèíñüêà, ×àïëèã³íà, ßñíîã³ðñüêà, Êîòîâñüêîãî, 
Ùóñºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó 
«Ñèðåöü» â ìåæàõ âóëèöü Ðèçüêà, Î.Òåë³ãè, Áàêèíñüêà, ×àïëèã³íà, ßñíîã³ð-
ñüêà, Êîòîâñüêîãî, Ùóñºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà, ðîçðîáëÿâñÿ 
â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 10006 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³».

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ 
ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó 
òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó «Ñèðåöü» â ìåæàõ 
âóëèöü Ðèçüêà, Î.Òåë³ãè, Áàêèíñüêà, ×àïëèã³íà, ßñíîã³ðñüêà, Êîòîâñüêîãî, 
Ùóñºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóëî ðîçì³ùåíî â ïðèì³ùåíí³ 
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24. Ðîçãëÿä 
ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é òðèâàâ ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³-
êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» 
¹  104 (5017) â³ä 10.10.2017.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é 
ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
æèòëîâîãî ìàñèâó «Ñèðåöü» â ìåæàõ âóëèöü Ðèçüêà, Î.Òåë³ãè, Áàêèíñüêà, 
×àïëèã³íà, ßñíîã³ðñüêà, Êîòîâñüêîãî, Ùóñºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 
àðõ³òåêòóðè http://kga.gov.ua/

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
öîêîëþ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåæîâà, 119:

- ïëîùåþ 146,40 êâ.ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1936443,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 
4 668,01 ãðí (áåç ÏÄÂ), (1,2,3,4%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ, áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é 
(ðåàá³ë³òàö³éíî-ìåäè÷íèé öåíòð);

- ïëîùåþ 172,55 êâ.ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2138958,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 
16 346,99 ãðí (áåç ÏÄÂ), (9%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ðåàá³-
ë³òàö³éíî-ìåäè÷íèé öåíòð).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»: 
ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.
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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.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63946

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

íîâèíè

Підготувала Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

ДЛЯ ВШАНУВАННЯ пам’яті заслужених 
діячів науки і техніки України, українського 
письменника та перекладача, першого укра-
їнського космонавта, керівника пожежної 
охорони України, учасника АТО, який за-
гинув на сході України, у Києві встановлять 
меморіальні дошки. Розпорядженням КМДА 
затверджено перелік відповідних адрес. 

Зокрема меморіальні дошки встановлять 
із нагоди 100-річчя від дня встановлення 
дипломатичних відносин між Болгарією 
та Україною (на фасаді будівлі на вул. Архі-
тектора Городецького, 5), а також на честь: 
доктора медичних наук, професора, заслу-
женого діяча науки і техніки України Петра 
Мощича (вул. Хрещатик, 15); українського 
правознавця, доктора юридичних наук, 
заслуженого діяча науки і техніки України, 
криміналіста, професора Михайла Сегая (вул. 
Інститутська, 27/6); Героя України, учасника 
антитерористичної операції, який загинув 
на сході України, Ігоря Брановицького (вул. 
Лейпцизька, 11-а); українського письмен-
ника та перекладача Віля Гримича (вул. 
Олеся Гончара, 52); першого українського 
космонавта Леоніда Каденюка (бульв. Лесі 
Українки, 21); почесного майстра спорту, 
генерал-майора внутрішньої служби, ке-
рівника пожежної охорони України Миколи 
Хорошка (вул. Володимирська, 13). 

Цей перелік визначено, враховуючи про-
токол засідання Комісії з питань встанов-
лення пам’ятних знаків. Витрати, пов’язані 
із виготовленням і встановленням мемо-
ріальних дощок, профінансують за поза-
бюджетні кошти  

ІЗ 20 ДО 23 СЕРПНЯ з нагоди відзначення 
27-ї річниці Незалежності України у Києві 
проведуть тиждень права, у рамках якого 
заплановано здійснення правоосвітніх за-
ходів та надання професійної безоплатної 
первинної правової допомоги з питань 
реалізації і захисту прав людини. Про це 
повідомив організатор заходу – Інститут по-
літико-правових та релігійних досліджень. 

Місія тижня права – утвердження поваги 
до права та довіри до правників як правової 
традиції в українському суспільстві. Кон-
сультації надаватимуться представниками 
Інституту політико-правових та релігійних 
досліджень спільно з юристами Юридичної 
компанії «АЮР КОНСАЛТИНГ». 

Для запису на консультацію направте 
лист на е-mail: institute2014@ukr.net (у 
темі листа вказати: «Тиждень права до Дня 
Незалежності України»)  

У центрі столиці 
встановлять 
меморіальні дошки 
видатним киянам

У Києві до Дня 
Незалежності 
відбудеться 
тиждень права

Графік проведення прийому 
громадян керівництвом КМДА 

на ІІІ квартал 2018 року
У першого за-

ступника голови 
КМДА Миколи 
Юрійовича По-
ворозника (пи-
тання бюджету 
та фінансів, пла-
нування і обліку, 
податкової по-
літики, банків-
ської діяльнос-
ті; економіки та 

інвестицій; охорони здоров’я; преси та 
інформації; внутрішньої політики; ви-
давничої справи; роботи зі зверненнями 
громадян, документального забезпечення, 
забезпечення законності, правопорядку, 
прав і свобод громадян; взаємодії та роз-
витку зв’язків з судами, правоохоронними 
органами; міжнародних відносин; інші 
питання діяльності апарату виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) 
особистий прийом громадян – кожної 
третьої п’ятниці з 12.00 до 14.00 на вул. 
Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, – 202-74-40. Особистий 
виїзний прийом – кожного першого поне-
ділка місяця з 16.00 до 17.00 у Печерській 
РДА та кожної третьої п’ятниці з 16.00 до 
17.00 у Шевченківській РДА. День та час 
проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожного першого вівторка з 11.00 до 
12.00, тел. 202-76-76. 

У  з а с т у п -
ника  голови 
КМДА Дмитра 
Олександро -
вича Давтяна 
(питання інфор-
матизації, теле- 
та радіомовлен-
ня, поштового 
зв’язку;  тран-
спорту та зв’язку; 
будівництва та 

ремонту доріг; питання промислової, 
науково-технічної та інноваційної по-
літики; регуляторної політики та під-
приємництва; внутрішньої торгівлі та 
побутового обслуговування населення; 
діяльності ринків; організації виставкової 
діяльності; телекомунікаційних систем 
та технологій, інформатизації, електрон-
ного урядування, захисту інформації; 
розвитку інформаційного суспільства на 
території м. Києва; питання комуналь-
ної власності; управління комунальним 
майном та приватизації) особистий при-
йом – кожної четвертої середи місяця з 
10.00 до 12.00 на вулиці Хрещатик, 36. 
Телефон посадової особи, відповідальної 
за організацію особистого прийому гро-
мадян, – 202-76-16. Особистий виїзний 
прийом – кожного другого вівторка з 10.00 
до 11.00 в Дніпровській РДА. День та час 
проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожної третьої середи з 10.00 до 
11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника 
голови КМДА 
Валентина Ми-
к ол а й о в и ч а 
Мондриївського 
(питання освіти і 
науки; фізичної 
культури і спорту; 
питання материн-
ства і дитинства, 
дітей-сиріт, сім’ї 
та молоді; соці-

ального забезпечення та соціального захисту 
соціально незахищених громадян – пенсіо-
нерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, 
дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних 
сімей та інших; забезпечення виконання 
законодавства про пільги, зайнятості насе-
лення, праці та заробітної плати; гендерної 
політики) особистий прийом – кожної другої 
середи місяця з 14.00 до 15.00 на вулиці 
Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, – 202-76-12. Особистий 
виїзний прийом – кожного третього вівторка 
місяця з 16.00 до 18.00 у Деснянській РДА та 
кожного першого вівторка з 14.00 до 16.00 
у Подільській РДА. День та час проведення 
прямої «гарячої» телефонної лінії: кожної 
другої середи з 17.00 до 18.00, тел. 202-76-76. 

У заступника 
голови КМДА 
Вячеслава Іва-
новича Непопа 
(питання капі-
тального будів-
ництва; будів-
ництва  житла, 
реконструкції 
житлового фон-
ду; забезпечення 
населення житло-

вою площею, питання вирішення проб-
леми забезпечення житлом інвесторів, 
які зазнали збитків внаслідок діяльності 
групи інвестиційно-будівельних компаній 
«Еліта-центр»; архітектурно-будівельного 
контролю) особистий прийом – кожної дру-
гої середи місяця з 14.00 до 16.00 на вулиці 
Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, – 202-77-20. Особистий 
виїзний прийом – кожної четвертої середи 
місяця з 14.00 до 16.00 у Солом’янській РДА. 
День та час проведення прямої «гарячої» 
телефонної лінії: кожної другої середи з 
12.00 до 13.00, тел. 202-76-76. 

У  з а с т у п -
ника  голови 
КМДА  Петра 
Олександрови-
ча Пантелеєва 
(питання житло-
во-комунально-
го господарства, 
енергетики, енер-
гоефективності та 
енергозбережен-
ня; утримання і 

забезпечення належного стану житлового 
фонду, співпраці з ОСББ, приватизації жит-
ла, надання ритуальних послуг; контролю 
за благоустроєм; надзвичайних ситуацій; 
охорони довкілля; охорони праці та без-
пеки життєдіяльності населення; екології 
та природних ресурсів) особистий прийом 
– кожного другого четверга з 16.00 до 18.00 
на вулиці Хрещатик, 36. Телефон посадової 
особи, відповідальної за організацію осо-
бистого прийому громадян, – 202-75-56. 
Особистий виїзний прийом – кожного 
першого четверга місяця з 16.00 до 18.00 
у Святошинській РДА. День та час про-
ведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожного третього четверга з 16.00 
до 17.00, тел. 202-76-76. 

У заступника 
голови КМДА 
Ол е к с а н д р а 
Валерійовича 
Спасибка (пи-
тання викорис-
тання та охорони 
земельних ре-
сурсів м. Києва; 
містобудування 
та архітектури, 
регулювання міс-

тобудівної діяльності; реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб 
на території міста Києва; державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців; діяльності архівів) осо-
бистий прийом громадян – кожної пер-
шої середи місяця з 16.00 до 17.00 на вул. 
Хрещатик, 36. Телефони посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, – 202-77-04, 202-77-05. 
Особистий виїзний прийом – у другу середу 
кожного місяця з 16.00 в Оболонській РДА. 
День та час проведення прямої «гарячої» 
телефонної лінії: кожного другого четверга 
місяця з 14.00 до 15.00, тел. 202-76-76. 

У заступника 
голови КМДА 
Олексія Юрійо-
вича Резнікова 
(питання децен-
тралізації та міс-
цевого самовря-
дування; туризму 
і промоцій; рек-
лами; культури 
та охорони куль-
турної спадщини) 

особистий прийом громадян – кожного 
другого вівторка місяця з 10.00 до 12.00 
на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової 
особи, відповідальної за організацію осо-
бистого прийому громадян, – 202-70-52. 
Особистий виїзний прийом – кожного 
третього четверга місяця з 10.00 до 12.00 
у Голосіївській РДА та кожного четвертого 
четверга з 10.00 до 12.00 у Дарницькій РДА. 
День та час проведення прямої «гарячої» 
телефонної лінії: кожного четвертого 
вівторка з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 
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