
У Європу не по
європейськи
Опозиція брутально зірвала сесію Київради та поставила під загрозу виплати 
бюджетникам

Заблокована сесія
Хоча учорашнє засідання XII сесії Київради

все ж відкрилось, столичні депутати встигли

лише ухвалити проект звернення до киян про

неприпустимість захоплення адміністратив�

них будівель і заподіяння значної матеріаль�

ної шкоди територіальній громаді міста. У хо�

ді розгляду документа депутат Київради Сер�

гій Березенко запропонував внести зміни до

нього щодо підтримки Київрадою народу у

прагненні до євроінтеграції шляхом мирного

волевиявлення. Пропозиція була підтримана,

як і саме звернення. У ньому депутати закли�

кають також киян бути терпимими і не підда�

ватися на провокації, підкреслюючи, що рух у

Європу можливий тільки при консолідації су�

спільства та вирішенні всіх питань мирним

шляхом. Це єдине рішення, за яке Київрада

проголосувала, доки її роботу не було забло�

ковано опозиційними народними депутатами

з фракції "Батьківщина" та "Свобода", які зла�

мали вхідні двері зали засідань, намагаючись

туди проникнути. У підсумку заступник місь�

кого голови — секретар Київради Галина Гере�

га вимушена була закрити сесію.

Та у програші виявилися прості кияни. За

словами Галини Гереги, у порядку денному

було лише п'ять питань, і депутати мали вирі�

шити дуже важливі для міста питання, зокре�

ма виділити кошти на зарплати та надбавки

працівникам бюджетної сфери, транспортни�

кам. За рахунок додаткової дотації з держбюд�

жету на це було виділено 130 млн грн. Ще 58,1

млн грн планувалося спрямувати на виплату

надбавок працівникам закладів освіти та охо�

рони здоров'я, 41,9 млн грн — на зарплати

працівникам транспортної сфери та закупів�

лю паливно�мастильних матеріалів, соляно�

піщаної суміші тощо. Крім того, за рахунок

додаткових надходжень до бюджету 750 тис.

грн мали піти на виконання робіт з утриман�

ня та підготовки міських автошляхів до робо�

ти у осінньо�зимовий період.

Як зазначила Галина Герега, пленарне засі�

дання було скликано на законних підставах, з

огляду на терміновість та невідкладність рі�

шень, що були заплановані до прийняття.

Представники опозиції, в угоду власним полі�

тичним інтересам, вирішили силовими мето�

дами зірвати пленарне засідання, від якого за�

лежить доля сотень тисяч киян. Такі дії опози�

ції будуть мати дуже серйозні соціальні на�

слідки для нашого міста.

Через невиплати страждають лікарі,
вчителі, транспортники

Нагадаємо, що столичні профспілки б'ють

на сполох — працівники КП "Київпастранс"

вже декілька місяців не отримують заробітну

плату, а освітяни та медики — муніципальні

надбавки. Найгірша ситуація по виплаті за�

боргованості із зарплат складається сьогодні у

транспортників. Через зрив сесії страждають і

медичні працівники та освітяни. "Ідеться про

58,1 млн грн, з них 28 млн грн — це надбавка

медикам у розмірі 20 % від посадового окладу.

Ця виплата повинна була охопити 45 тисяч

осіб медперсоналу",— заявив заступник голо�

ви КМДА Віктор Корж. "Сьогодні у нас є за�

боргованість з виплати муніципальних надба�

вок за листопад�грудень, яка у Києві стано�

вить 20 % від посадового окладу. Крім того,

без відповідних рішень Київради опинилася

під загрозою і виплата зарплати за грудень",—

зазначила, у свою чергу, директор Департа�

менту освіти і науки, молоді та спорту Оксана

Добровольська.

Нецивілізовані методи
Методи народних депутатів від опозиції не�

припустимі в демократичній країні і в цивілі�

зованому європейському суспільстві, куди во�

ни так прагнуть, вважає депутат Київради

Віктор Гринюк. Агресивна поведінка політи�

ків від "Батьківщини" та "Свободи" могла

спровокувати серйозний силовий конфлікт і

призвести до кровопролиття, говорить він.

"Політики, які заявилися до будівлі Соло�

м'янської РДА, щоб зірвати сесію, від самого

початку були налаштовані на конфлікт. Було

видно, що вони хочуть влаштувати бійку. Зла�

мали двері, голосно лаялися, ображали при�

сутніх, махали руками. Видно було, що вони

так і шукають привід, щоб влаштувати бійку.

Жінки, які знаходилися в залі, були налякані

тим, що відбувається. І я вважаю, що Галина

Герега прийняла абсолютно правильне рішен�

ня — закрити сесію",— сказав Віктор Гринюк.

При цьому, за його словами, депутати від

"Свободи" не хочуть брати на себе відпові�

дальності ні за зламані двері, ні за те, що пра�

цівники бюджетної сфери можуть не отрима�

ти зарплати і надбавки.

Що ж стосується виплат зарплат бюджет�

никам, у Київраді обіцяють зробити все мож�

ливе для вирішення цього питання. "Ми бу�

демо звертатися, безперечно, до Кабміну, що

сесія не відбулась і кошти не можуть бути ви�

користані, нема рішення. Може, вони будуть

думати, як вийти з цього положення. Але не

можна так ставитися до киян. Адже до сього�

днішнього дня іншого механізму, крім прий�

няття рішення на сесії, не було",— визнала

пані Герега, зазначивши, що до кінця року

проведення засідання Київради в таких умо�

вах вбачається неможливим. Тож усім сторо�

нам необхідно спільно шукати вихід із ситу�

ації, що склалася. "Я вважаю, що треба сідати

за стіл переговорів шляхом компромісу,

звільнити приміщення КМДА, заходити туди

і спокійно працювати. Та жодного разу мене

не запрошували до столу переговорів",— ре�

зюмувала вона.

Столична влада шукає вихід 
зі скрутного становища

Натомість у КМДА шукають способи, щоб

виплатити зарплати і надбавки бюджетникам

без Київради. "Через зрив сесії Київради міс�

то не може заплатити сотням тисяч киян чес�

но зароблені ними гроші. На даний момент не

знайдено можливостей, які дозволили б ви�

платити вчителям та лікарям надбавки і роз�

рахуватися з боргами по зарплатах перед "Ки�

ївпастрансом" без відповідного рішення орга�

ну самоврядування київської громади,— за�

значив учора під час брифінгу перший заступ�

ник голови КМДА Анатолій Голубченко.—

Однак міська влада продовжує консультації з

урядом, щоб знайти вихід і встигнути цього

року направити вже виділені з держбюджету

гроші на виплати киянам".

Анатолій Костянтинович зазначив, що якби

учора на сесії було прийнято рішення, то вже

сьогодні люди почали б отримувати гроші.

"Але сесію зірвали, і нам доводиться шукати

інші рішення. Ми ведемо консультації з усіх

напрямків. Я дзвонив прем'єр�міністру, і він

по телефону дав доручення, ми зараз активно

працюємо з Мінфіном. Можливо, буде заді�

яний бюджетний комітет Верховної Ради. Ми

повинні зробити все, щоб люди отримали за�

роблене, можливо, це буде 30 або 31 грудня".

За його словами, тема виплат людям по�

винна бути першочерговим завданням для

всіх органів влади. "Я не знаю більш важли�

вих питань, ніж ті, що стосуються забезпе�

чення нормального життя людей. Саме ці

питання і повинні були розглядатися на се�

сії. Зібралася депутатська більшість, обрали

лічильну комісію, ухвалили порядок ден�

ний, проголосували за перше запитання.

Але потім втрутилися люди, які загралися в

політику, люди, які мають одну мету — вла�

да. Люди, які спочатку "мирно" захопили бу�

дівлю КМДА, потім "мирно" побудували ба�

рикади, сьогодні "мирно" зірвали сесію. Я

повинен назвати тих, хто це зробив — це на�

родні депутати Мірошниченко, Бригинець,

Павловський, Іллєнко, Одарченко. Я був

упевнений, що не знайдеться політиків, які

готові підняти руку на соціальні питання.

Але вони знайшлися",— зазначив Анатолій

Голубченко.

Він вважає, що кияни на Майдані не заслу�

говують таких вождів. "Такі лідери не можуть

влаштовувати киян, які вийшли на Майдан за

покликом серця, за євроінтеграцію і право

жити за європейськими нормами",— упевне�

ний Анатолій Голубченко.

Експерти також вважають, що, позбавивши

працівників транспортних підприємств міста

зарплат, а столичних вчителів і медиків надба�

вок, опозиція позбавляє саму себе підтримки

значної частини киян. "Я абсолютно не зди�

вований такими, здавалося, абсурдними ді�

ями опозиції. Це втілення хаотичних метань,

що не мають ніякої логіки, які ми спостеріга�

ємо за опозицією останнього місяця. Але як�

що раніше дії "трійки" викликали жорстку

критику в основному громадськості на Май�

дані, то сьогодні опозиція перевершила саму

себе, зробивши серйозну ставку на повне не�

прийняття у людей",— зазначив політолог

Кость Бондаренко �
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"Хрещатик"

С
толичні освітяни, медики
та транспортники ризику�
ють на свята залишитись
без зароблених ними гро�

шей. Учора Київрада на своєму за�
сіданні мала намір виділити кошти
на виплату заробітної плати пра�
цівникам бюджетної сфери і
транспортних підприємств міста,
але сесія була зірвана опозицією.
Також її прихильники влаштували
пікет біля будівлі Солом'янської
РДА. Саме там столичні депутати
змушені були зібратися для вирі�
шення невідкладних соціальних
питань через те, що будівля Київ�
ради залишається зайнятою мі�
тингувальниками.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

та визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 14 травня 2012 року № 781 “Про проведення 
інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 

до будівництва заводу по виробництву продовольчих товарів
соціального призначення (між вул. Закревського 

та вул. Пухівською) у Деснянському районі”
Розпорядження № 2038 від 7 листопада 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже

нерно
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі

нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоря

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протоколи від 21 березня 2012 року № 17/2012, від 26 вересня 2012 року № 36/2013,
від 13 червня 2013 року № 43/2013, від 10 липня 2013 року № 45/2013, від 08 серпня 2013 року № 47/2013 та
від 05 вересня 2013 року № 48/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку ін

фраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести до Перелі об’є тів, я і потреб -
ють зал чення інвестицій, затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 29 серпня 2012 ро
№ 1504 та і зміни:
п н ти 1,3,5,9, 11, 12, 13, 14, 21, 24, 28,

41,42 ви лючити; п н т 40 ви ласти в та ій
реда ції:
“40. Б дівництво офісно о центр із вб до-

ваним пар ін ом на в л. Леваневсь о о, 2-а
Солом’янсь ом районі”.
2. П н т 14 додат а 7 до розпорядження ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 ро № 1404 “Про проведення ін-
вестиційних он рсів на зал чення інвесторів
до фінанс вання б дівництва та ре онстр ції
об’є тів житлової, соціальної та іншої інфра-
стр т ри м. Києва” ви ласти в та ій реда ції:

“14. Б дівництво спортивно-оздоровчо о
та розважально о омпле с з отелем та
підземним пар ін ом на просп. Василя Пори-
а, 7-9”.
3. Визнати та им, що втратило чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 14 травня 2012 ро
№ 781 “Про проведення інвестиційно о он-
рс із зал чення інвестора до б дівництва

завод по виробництв продовольчих това-
рів соціально о призначення (між в л. За-
ревсь о о та в л. П хівсь ою) Деснян-
сь ом районі”.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту Центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф міста Києва

Розпорядження № 1935 від 28 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Мі


ністрів України від 22 листопада 2012 року № 1116 “Про затвердження Типового положення про центр екстре

ної медичної допомоги та медицини катастроф”, рішення Київської міської ради від 21 лютого 2013 року
№ 25/9082 “Про створення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”, роз

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23
квітня 2013 року № 603 “Про організаційно
правові заходи щодо створення Центру екстреної медичної до

помоги та медицини катастроф міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т Центр е стреної ме-
дичної допомо и та медицини атастроф міс-
та Києва, що додається.
2. Центр е стреної медичної допомо и та

медицини атастроф міста Києва зареєстр -
вати Стат т поряд , встановленом за о-
нодавством У раїни.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

Про встановлення меморіальної дошки 
на честь Гуляєва Ю. О.

Розпорядження № 2099 від 20 листопада 2013 року
Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування

пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у місті Києві, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 29 квітня 2004 року № 206/1416, враховуючи протокол засідання комісії з питань най

менувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад

міністрації) від 09 жовтня 2013 року № 4 та звернення Національного академічного театру опери та балету
України імені Т. Г. Шевченка (Національна опера України) та в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1.Встановити меморіальн дош на честь
народно о артиста СРСР Г ляєва Юрія Оле -
сандровича за адресою: в лиця П ш інсь а,
19.
2. Визначити замовни ом ви отовлення та

встановлення меморіальної дош и Управлін-

ня охорони льт рної спадщини ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).
3. Взяти до відома, що фінанс вання робіт

б де здійснено за рах но бюджетної про ра-
ми “Збереження, розвито , ре онстр ція та

реставрація пам’ято історії та льт ри” в
межах затверджених аси н вань оловном
розпорядни оштів.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-

ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва об’єктів електропостачання

Розпорядження № 2110 від 20 листопада 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін

фраструктури”, враховуючи звернення комунального підприємства “Позняки
Інвест
УКБ Дарницького
району міста Києва” від 08 листопада 2013 року № 478, з метою надійного утримання та якісного обслугову

вання інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва об’є ти
еле тропостачання ом нально о підприєм-
ства “Позня и-Інвеcт-УКБ Дарниць о о
район міста Києва" з ідно з перелі ом, за-
значеним додат до цьо о розпорядження.
2. Дор чити Департамент ом нальної

власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) разом з Дарниць ою район-
ною в місті Києві державною адміністрацією
передати володіння та орист вання п бліч-
ном а ціонерном товариств “КИЇВЕНЕ-
РГО” об’є ти еле тропостачання, зазначені
п н ті 1 цьо о розпорядження, в межах та на
мовах, визначених У одою щодо реалізації
прое т правління та реформ вання енер е-
тично о омпле с м. Києва від 27.09.2001 (зі

змінами та доповненнями), я ладено між
АК “Київенер о” та ви онавчим ор аном Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою дер-
жавною адміністрацією).
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-
нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про внесення змін до складу комісії 
з ліквідації комунального підприємства 

по паркуванню та зберіганню транспортних засобів 
“Поділпарксервіс”

Розпорядження № 2111 від 20 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 105, 111 Цивільного кодек


су України, статей 59, 60 Господарського кодексу України, рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011
року № 377/6593 “Про ліквідацію районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів”,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05 вересня 2013 року № 1535 “Про організаційно
правові заходи щодо ліквідації комунального підприємства
по паркуванню та зберіганню транспортних засобів “Поділпарксервіс”, у зв’язку зі змінами в персонально

му складі комісії з ліквідації комунального підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних засо

бів “Поділпарксервіс”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до с лад омісії з лі -
відації ом нально о підприємства по пар -
ванню та збері анню транспортних засобів
“Поділпар сервіс”, затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 05 вересня 2013 ро № 1535 “Про
ор анізаційно-правові заходи щодо лі відації
ом нально о підприємства по пар ванню
та збері анню транспортних засобів “Поділ-
пар сервіс”, ви лавши йо о в новій реда ції,
що додається.

2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Костю а
М. Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про виконання робіт з модернізації системи 
освітлення дошкільного навчального закладу № 99 

у пров. Поліському, 5/1
Розпорядження № 2113 від 20 листопада 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статей 31, 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, в межах функцій органу місцево

го самоврядування:

1. Визначити замовни ом ви онання роз-
роб и прое тно- ошторисної до ментації та
б дівельно-монтажних робіт для модернізації
системи освітлення дош ільно о навчально о
за лад № 99 пров. Полісь ом , 5/1 ом -
нальне підприємство “Гр па впровадження
прое т з енер озбереження в адміністратив-

них і ромадсь их б дівлях міста Києва” ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) (далі —
КП “ГВП”).
2. КП”ГВП”:
2.1. Забезпечити розроблення та затвер-

дження в становленом поряд прое тно-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 325 грудня 2013 року

ошторисної до ментації для модернізації
системи освітлення дош ільно о навчально о
за лад № 99 пров. Полісь ом , 5/1.
2.2. Визначити прое тн та підрядн ор а-

нізації для ви онання робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження, в становле-
ном поряд .
2.3. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
2.4. Під час ладання замовни ом до ово-

р підряд на ви онання б дівельно-монтаж-
них робіт з модернізації системи освітлення
дош ільно о навчально о за лад передбачи-
ти мови щодо надання підрядни ом арантії
я ості ви онаних робіт та визначити арантій-
ні стро и е спл атації встановлювано о об-
ладнання.
3. Департамент житлово- ом нальної ін-

фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) подати до Департамент е ономі-
и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-

міністрації) інвестиційні пропозиції щодо
в лючення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження, до про рам е ономічно о і
соціально о розвит м. Києва на 2013 рі та
наст пні ро и.
4. Взяти до відома, що майно після завер-

шення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о роз-
порядження, зарахов ється до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва.
5. Дор чити Департамент ом нальної

власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) забезпечити в становлено-
м поряд списання демонтовано о облад-
нання та зарах вання до ом нальної власно-
сті територіальної ромади міста Києва вста-
новлено о майна після завершення робіт, за-
значених п н ті 1 цьо о розпорядження.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про будівництво підземного пішохідного переходу 
біля будинку № 90 на вул. Васильківській

Розпорядження № 2114 від 20 листопада 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2

статті 19, статті 21 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 6 Закону України “Про дорожній рух”,
частини 4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, на виконання пункту 3 Ука

зу Президента України від 08 липня 2013 року № 372/2013 “Про відзначення 180
річчя Київського національ

ного університету імені Тараса Шевченка”, з метою створення належних умов безпеки руху пішоходів, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розроб прое тно- ошто-
рисної до ментації та ви онати роботи з
б дівництва підземно о пішохідно о пере-
ход біля б дин № 90 на в л. Василь ів-
сь ій.
2. Визначити ом нальне підприємство

“Дире ція б дівництва шляхово-транспорт-
них спор д м. Києва” замовни ом ви онання
робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.
3. Ком нальном підприємств “Дире ція

б дівництва шляхово-транспортних спор д
м. Києва”
3.1. Визначити енеральн прое тн та е-

неральн підрядн ор анізації для ви онання
робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.
3.2. Забезпечити розроб прое тно- ош-

торисної до ментації, проведення її е спер-
тизи та затвердження встановленом по-
ряд .
3.3. Забезпечити ви онання робіт відповід-

но до затвердженої в становленом поряд
прое тно- ошторисної до ментації.
3.4. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
3.5. Роботи ви онати з ідно з Правилами

бла о строю м. Києва, затвердженим рішен-
ням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня 2008
ро № 1051/1051.
3.6. Розробити та по одити з УДАІ ГУ МВС

У раїни в м. Києві схем ор анізації дорож-
ньо о р х на період ви онання робіт, зазна-
чених п н ті 1 цьо о розпорядження.
4. Департамент транспортної інфра-

стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) встановленом поряд подати
до Департамент е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
інвестиційні пропозиції щодо в лючення ро-
біт з розроб и прое тно- ошторисної до -
ментації та б дівництва підземно о пішохід-
но о переход біля б дин № 90 на в л. Ва-
силь івсь ій до про рам е ономічно о і соці-
ально о розвит м. Києва на 2013 та на-
ст пні ро и.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Костю а М. Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про внесення змін до складу комісії 
з ліквідації комунального підприємства виконавчого органу

Оболонської районної у м. Києві ради 
(Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації)

“Оболоньспецтранс”
Розпорядження № 2115 від 20 листопада 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 105, 111 Цивільного кодек

су України, статей 59, 60 Господарського кодексу України, рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011
року № 377/6593 “Про ліквідацію районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів”,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05 вересня 2013 року № 1530 “Про організаційно
правові заходи щодо ліквідації комунального підприємства
виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної ад

міністрації) “Оболоньспецтранс”, у зв’язку зі змінами у персональному складі комісії з ліквідації комуналь

ного підприємства виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у 
м. Києві державної адміністрації) “Оболоньспецтранс”, в межах функцій органу місцевого самоврядуван


ня:
1. Затвердити зміни до с лад омісії з лі -

відації ом нально о підприємства ви онав-
чо о ор ан Оболонсь ої районної м. Києві
ради (Оболонсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації) “Оболоньспецтранс”,
затверджено о розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 05 вересня
2013 ро № 1530 “Про ор анізаційно-право-
ві заходи щодо лі відації ом нально о під-
приємства ви онавчо о ор ан Оболонсь ої
районної м. Києві ради (Оболонсь ої район-

ної м. Києві державної адміністрації) “Обо-
лоньспецтранс”, ви лавши йо о в новій ре-
да ції, що додається.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Костю а М. Д.

Виконуючий обов’язки голови 

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про організацію участі міста Києва 
у Міжнародній виставці нерухомості 

“МІРІМ
2014”
Розпорядження № 2116 від 20 листопада 2013 року

Відповідно до статті 35 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
здійснення державних закупівель”, статті 10 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, з метою
формування позитивного інвестиційного іміджу міста Києва за кордоном, залучення додаткових іноземних
інвестицій у сферу нерухомості міста та для забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці неру

хомості “МІРІМ
2014”, місто Канни (Франція):

1. Створити робоч р п з під отов и
часті міста Києва Міжнародній виставці не-
р хомості “МІРІМ-2014” (далі — робоча р -
па) та затвердити її с лад, що додається.
2. Затвердити план ор анізаційних заходів

щодо часті міста Києва Міжнародній ви-
ставці нер хомості “МІРІМ-2014”, місто Кан-
ни (Франція), що додається.
3. Затвердити ошторис витрат, пов’язаних

з частю міста Києва Міжнародній виставці
нер хомості “МІРІМ-2014”, місто Канни
(Франція), що додається.
4. Департамент е ономі и та інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
при форм ванні по азни ів прое т бюджет
міста Києва на 2014 рі в лючити до бюджет-
но о запит потреб видат ах на фінанс -
вання заходів, пов’язаних з під отов ою та
частю міста Києва Міжнародній виставці
нер хомості “МІРІМ-2014”.
5. Департамент е ономі и та інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
з ідно з ошторисом, затвердженим цим роз-

порядженням та в становленом за онодав-
ством поряд :
5.1. Провести процед р за півлі посл з

ор анізації часті представни ів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) Міжнародній
виставці нер хомості “МІРІМ-2014”.
5.2. За рез льтатами проведеної процед -

ри за півлі ласти до овір на надання по-
сл з ор анізації часті представни ів ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) Між-
народній виставці нер хомості “МІРІМ-2014”
та здійснити попередню оплат посл за
оренд вистав ової площі для розміщення
стенд (69,84 в. м).
5.3. Здійснити видат и, пов’язані з частю

м. Києва Міжнародній виставці нер хомості
“МІРІМ — 2014”, за рах но оштів передба-
чених бюджеті м. Києва на 2013 рі Депар-
тамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) по КФК 180410
“Інші заходи, пов’язані з е ономічною діяль-
ністю”.

6. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
7. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва об’єктів 

електропостачання дошкільного навчального закладу № 434 
на вул. Салютній, 23А

Розпорядження № 2137 від 25 листопада 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін

фраструктури”, враховуючи акт допуску до експлуатації від 23 травня 2012 року, з метою надійного утри

мання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва та переда-
ти володіння та орист вання п блічном
а ціонерном товариств “Київенер о” об’є -
ти еле тропостачання дош ільно о навчаль-
но о за лад № 434 на в л. Салютній, 23А
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження в
межах та на мовах, визначених У одою що-
до реалізації прое т правління та реформ -
вання енер етично о омпле с м. Києва від
27 вересня 2001 ро (зі змінами та допов-
неннями), я ладено між п блічним а ціо-
нерним товариством “Київенер о” та ви о-
навчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією).
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-

ції) разом з Шевчен івсь ою районною в міс-
ті Києві державною адміністрацією забезпе-
чити в становленом поряд передач
об’є тів, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-
дження, на мовах, визначених відповідною
одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про затвердження змін до адресних переліків об’єктів 
для виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду 

в місті Києві у 2013 році
Розпорядження № 2139 від 25 листопада 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самовряду

вання в Україні”, статті 15 Житлового кодексу Української РСР, рішення Київської міської ради від 08 люто

го 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, рішення Київської міської ради від 13 листопа

да 2013 року № 426/9914 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року
№ 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” та з метою утримання житлового фонду в місті Києві в на

лежному технічному стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до адресно о перелі
об’є тів для ви онання робіт з апітально о
ремонт по рівель житлових б дин ів місті
Києві в 2013 році, затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 29 вітня 2013 ро № 658, що до-
даються.
2. Затвердити зміни до адресно о перелі

об’є тів для ви онання робіт з апітально о
ремонт фасадів житлових б дин ів місті

Києві в 2013 році, затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 29 вітня 2013 ро № 658, що до-
даються.
3. Затвердити зміни до адресно о перелі

об’є тів для ви онання робіт з апітально о
ремонт вн трішньоб дин ових мереж та
сходових літин житлових б дин ів місті Ки-
єві в 2013 році, затверджено о розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
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ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 29 вітня 2013 ро № 658, що додають-
ся.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва медичного центру 
за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 

на вул. Зоологічній, З у Шевченківському районі
Розпорядження № 2141 від 25 листопада 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже

нерно
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року № 49/9637 “Про зне

сення та списання нефункціонуючих, аварійних будівель на вул. Зоологічній, 3” та рішення постійно діючої
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної ін

фраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ

ської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 21 грудня 2012 року
№ 29/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку сфери охорони здоров’я в
місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелі об’є тів, я і потре-
б ють зал чення інвестицій, що додається.
2. Визначити Київсь місь лінічн лі ар-

ню № 14 замовни ом реалізації прое т по
об’є т інвест вання, зазначеном п н ті 1
цьо о розпорядження.
3. Визначити ом нальне підприємство ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) “Київ-
сь е інвестиційне а ентство” замовни ом під-
отовчих робіт для проведення інвестиційно-
о он рс по об’є т інвест вання, зазначе-
ном п н ті 1 цьо о розпорядження.
4. Ком нальном підприємств ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) “Київсь е ін-
вестиційне а ентство”:
4.1. Розробити орієнтовні техні о-е оно-

мічні по азни и (в том числі обґр нт вання
можливості щільнення території Київсь ої
місь ої лінічної лі арні № 14 з розміщенням
на вивільненій території об’є та інвест вання,
зазначено о п н ті 1 цьо о розпорядження),
можливі передпрое тні пропозиції по об’є т
інвест вання, зазначеном п н ті 1 цьо о
розпорядження, та по одити їх з Департа-
ментом охорони здоров’я ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Департаментом
містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) та Київсь ою
місь ою лінічною лі арнею № 14 в станов-
леном поряд .
4.2. Надати орієнтовні техні о-е ономічні

по азни и, можливі передпрое тні пропозиції
та пропозиції до мов он рс до Департа-
мент е ономі и та інвестицій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-

ої державної адміністрації) в становленом
поряд для під отов и мов он рс .
5. Департамент містоб д вання та архі-

те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), Департамент земельних рес рсів ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), Депар-
тамент охорони здоров’я ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Київсь ій місь ій
лінічній лі арні № 14 за запитами ом наль-
но о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) “Київсь е інвестиційне
а ентство” надавати необхідні виснов и та
матеріали для під отов и техні о-е ономіч-
них по азни ів щодо реалізації інвестиційно-
о прое т по об’є т інвест вання, зазначе-
ном п н ті 1 цьо о розпорядження.
6. Постійно діючій он рсній омісії по за-

л ченню інвесторів до фінанс вання б дів-
ництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об’є тів житлово о та нежитлово о призна-
чення, незавершено о б дівництва, інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва
в становленом поряд провести інвести-
ційний он рс із зал чення інвестора.
7. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов’яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня зміст цьо о розпорядження в засобах ма-
сової інформації.
8. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про затвердження Положення 
про Департамент культури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2183 від 29 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів

України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів вико

навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, постанови Кабінету Мі

ністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний
підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Міністерства культури України від 20 грудня 2012 року
№ 1560 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ
місцевої державної адміністрації у сфері культури”:

1. Затвердити Положення про Департа-
мент льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), що додається.
2. Визнати та ими, що втратили чинність:
розпорядження Київсь ої місь ої державної

адміністрації від 22 серпня 2005 ро № 1566
“Про затвердження Положення про Департа-
мент льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)”;
розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 09 р дня 2008 ро
№ 1699 “Про затвердження доповнень до По-
ложення про Головне правління льт ри і
мистецтв ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-

ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)”;
розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 23 липня 2010 ро
№ 551 “Про переймен вання Головно о
правління льт ри і мистецтв ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) та затвердження стр т ри”;
підп н т 1.8. п н т 1 розпорядження ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 12
липня 2012 ро № 1205 “Про затвердження
змін та доповнень до Положень про стр т р-
ні підрозділи ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)”;

розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 06 листопада 2012 ро
№ 1956 “Про внесення змін до розпоряджен-
ня Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 22.08.2005 № 1566”.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-

нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Коржа В. П.

Голова
О. Попов

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
29.11.2013 № 2183

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(ідентифікаційний номер 02231933)

1. Департамент льт ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) (далі — Департа-
мент) є стр т рним підрозділом ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), підпоряд о-
в ється олові Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації, підзвітний та під онтрольний Ки-
ївсь ій місь ій раді, а з питань ви онання
ф н цій державної ви онавчої влади — Мініс-
терств льт ри У раїни.
2. Департамент ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) перейменовано з Головно-
о правління льт ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), я е є правонаст пни-
ом Управління справах національностей та
релі ій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про ді-
яльність ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)”.
3. Департамент своїй діяльності ер єть-

ся Констит цією та за онами У раїни, а тами
Президента У раїни та Кабінет Міністрів
У раїни, на азами міністерств, інших цен-
тральних ор анів ви онавчої влади, рішення-
ми Київсь ої місь ої ради, розпорядженнями
Київсь о о місь о о олови і розпорядження-
ми ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), ін-
шими нормативно-правовими а тами, а та-
ож цим Положенням.
4. Основними завданнями Департамент є:
4.1. Забезпечення реалізації державної по-

літи и сфері льт ри.
4.2. Забезпечення реалізації прав рома-

дян на свобод творчості, вільно о розвит
льт рно-мистець их процесів, забезпечен-

ня дост пності всіх видів льт рних посл і
льт рної діяльності для ожно о ромадя-

нина У раїни.
4.3. Сприяння відродженню та розвит

традицій і льт ри раїнсь ої нації, етнічної,
льт рної і мовної самоб тності національ-

них меншин.
4.4. Захист прав творчих працівни ів та їх

спіло , а та ож за ладів, підприємств і ор а-
нізацій льт рно-мистець ої сфери, що ді-
ють на території міста, розвито народної та
самодіяльної творчості.
4.5. Участь розробці прое тів планів та

про рам розвит льт ри, ор анізація фі-
нанс вання за ладів та підприємств льт -
ри, льт рно-мистець их про рам та інших
заходів.
4.6. Пош , ви ористання й поширення но-

вих ор анізаційно-творчих підходів діяльно-
сті за ладів льт ри, вдос оналення оспо-
дарсь о о механізм їх діяльності, інформа-
ційно-методичне забезпечення, впроваджен-
ня нових моделей ор анізації льт рної ді-
яльності.
4.7. Контроль за дотриманням за онодав-

ства щодо прав національних меншин У ра-
їни.
4.8. Сприяння задоволенню національно-
льт рних, освітніх потреб та розвит етніч-

ної самоб тності раїнців, я і проживають за
межами У раїни, а та ож зміцненню їх зв’яз-
ів з У раїною.
4.9. Забезпечення взаємодії ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) з релі ійними ор-
анізаціями міста Києва.
4.10. Сприяння впровадженню ромад-

сь е життя міста Києва принципів д ховності,
віротерпимості та захист моралі.

5. Департамент відповідно до визначених
завдань ви он є та і ал зеві повноваження:
5.1. Ор анізов є ви онання Констит ції і за-
онів У раїни, а тів Президента У раїни, Кабі-
нет Міністрів У раїни, на азів міністерств, ін-
ших центральних ор анів ви онавчої влади,
рішень Київсь ої місь ої ради, розпоряджень
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
Київсь о о місь о о олови та здійснює он-
троль за їх реалізацією.
5.2. Забезпеч є межах своїх повноважень

захист прав і за онних інтересів фізичних та
юридичних осіб.
5.3. Здійснює оординацію діяльності о-

м нальних підприємств, ор анізацій та за ла-
дів, що підпоряд овані Департамент .
5.4. Аналіз є стан та тенденції соціально-

е ономічно о і льт рно о розвит в місті
Києві ал зі льт ри та вживає заходів до
с нення недолі ів.
5.5. Гот є пропозиції до бюджет міста Ки-

єва та про рам соціально-е ономічно о роз-
вит міста Києва і подає їх на роз ляд ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), ор ані-
зов є та забезпеч є ви онання завдань, ви-
значених про рамою соціально-е ономічно о
розвит міста Києва.
5.6. Сприяє створенню єдино о льт рно-

о простор та збереження цілісності льт -
ри в місті Києві.
5.7. Забезпеч є форм вання базової мере-

жі за ладів льт ри.
5.8. Забезпеч є форм вання та подання

встановленом поряд пропозицій Міністер-
ств льт ри У раїни щодо:
форм вання державної політи и сферах
льт ри та мистецтв, вивезення і повернен-

ня льт рних цінностей, державної мовної
політи и, міжнаціональних відносин, релі ії та
захист прав національних меншин У раїни,
зо рема стосовно вдос оналення норматив-
но-правово о ре лювання зазначеній сфе-
рі;
надання творчим оле тивам стат с а а-

демічно о;
визнання осеред ів народних х дожніх

промислів, що потреб ють особливої охоро-
ни, заповідними територіями народних х -
дожніх промислів;
відзначення працівни ів підприємств, ста-

нов та ор анізацій сферах льт ри та мис-
тецтв, вивезення і повернення льт рних
цінностей, державної мовної політи и, міжна-
ціональних відносин, релі ії та захист прав
національних меншин У раїни державними
на ородами і відомчими відзна ами, застос -
вання інших форм заохочення;
занесення м зейних предметів М зейно о

фонд У раїни до Державно о реєстр націо-
нально о льт рно о надбання.
5.9. Подає Міністерств льт ри У раїни

інформацію про м зеї, створені с ладі під-
приємств, станов та ор анізацій, навчальних
за ладів державної і ом нальної форм влас-
ності, в я их збері аються м зейні оле ції та
м зейні предмети, що є державною власніс-
тю і належать до державної частини М зей-
но о фонд У раїни.
5.10. Забезпеч є ф н ціон ванню раїн-

сь ої мови в сіх сферах с спільно о життя.
5.11. Створює мови для розвит профе-

сійно о м зично о, театрально о, хорео ра-
фічно о, цир ово о, образотворчо о, де ора-
тивно- жит ово о мистецтва і самодіяльної
творчості, іномистецтва, фотомистецтва,
народної х дожньої творчості, льт рно о
дозвілля населення.
5.12. Сприяє форм ванню реперт ар те-

атрів, інотеатрів, іно- і відео станово , он-
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цертних ор анізацій і мистець их оле тивів,
омпле т ванню та оновленню фондів м зеїв,
артинних алерей, бібліоте , ор анізації ви-
ставо , придбанню і розповсюдженню ра-
щих зраз ів національно о іномистецтва,
ор анізації та дос оналенню змістовно о
відпочин різноманітних р п населення
пар ах льт ри і відпочин міста.
5.13. Створює мови для розвит соціаль-

ної та рин ової інфрастр т ри сфері ль-
т ри та мистецтв, зміцнення її матеріально-
технічної бази.
5.14. Розробляє страте ічні напрям и та ці-

льові омпле сні про рами розвит льт ри
і мистецтва місті Києві та подає їх ви онав-
чом ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ій
місь ій державній адміністрації) для роз ляд
і затвердження їх Київсь ою місь ою радою.
5.15. Здійснює оординацію роботи прав-

лінь (відділів) льт ри районних в місті Києві
державних адміністрацій.
5.16. Координ є та здійснює методичне,

ор анізаційно-пра тичне, онс льтативне е-
рівництво діяльністю за ладів та підприємств
льт ри, що належать до ом нальної влас-

ності територіальної ромади міста Києва та
підпоряд овані Департамент .
5.17. Здійснює онтроль за фінансово- ос-

подарсь ою діяльністю за ладів та підпри-
ємств льт ри, що належать до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва, ви ористанням виділених їм бюджетних
аси н вань, проводить ревізії та перевір и.
5.18. Сприяє ефе тивном ви ористанню

та збереженню майна, за ріплено о на праві
оперативно о правління (або осподарсь о-
о відання) за підпоряд ованими становами,
підприємствами та за ладами.
5.19. В становленом поряд вносить

пропозиції до Про рами приватизації щодо
майна за ладів та підприємств льт ри, що
належать до ом нальної власності терито-
ріальної ромади міста Києва, по одж є пи-
тання зміни форми власності та підпоряд о-
ваності за ладів та підприємств льт ри
міста.
5.20. Вносить пропозиції щодо створення,

лі відації, реор анізації, зміни напрям ів ді-
яльності підпоряд ованих за ладів та підпри-
ємств.
5.21. Ініціює вирішення питань, пов’язаних

із ре онстр цією, ремонтом і реставрацією
за ладів та підприємств льт ри, що нале-
жать до ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва, забезпеч є ефе тив-
ність ви ористання ними апітальних в ла-
день.
5.22. Ор анізов є та здійснює льт рне

співробітництво із зар біжними раїнами,
містами-побратимами Києва, міжнародними
ор анізаціями; здійснює оординацію зовніш-
ніх зв’яз ів за ладів льт ри міста.
5.23. Забезпеч є фінанс вання та сприяє

зміцненню матеріально-технічної бази Дер-
жавно о архів міста Києва.
5.24. Координ є діяльність м зейних, біб-

ліотечних за ладів та алерей, що належать
до ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва, з метою збереження і по-
п ляризації надбань раїнсь ої національної
та світової льт ри.
5.25. Сприяє дос оналенню та розвит

м зейної, вистав ової та бібліотечної діяльно-
сті, зміцненню матеріально-технічної бази
м зейних, бібліотечних за ладів та алерей,
підпоряд ованих Департамент .
5.26. Сприяє роботі творчих спіло , націо-

нально- льт рних товариств, інших ромад-
сь их ор анізацій.
5.27. Координ є розроб про рам та пла-

нів розвит і вдос оналення діяльності пар-
ів льт ри і відпочин міста.
5.28. Забезпеч є фінанс вання пар ів та

сприяє зміцненню їх матеріально-технічної
бази.
5.29. Бере часть під отовці пропозицій

щодо створення та спор дження пам’ятни ів
та пам’ятних зна ів.
5.30. Сприяє діяльності з повернення ль-

т рних цінностей, я і б ли неза онно або вс -
переч національним інтересам У раїни виве-
зені до інших раїн.
5.31. Здійснює онтроль за збереженням і

переміщенням льт рних цінностей, в люче-
них до Державно о реєстр національно о
льт рно о надбання, М зейно о фонд .
5.32. Здійснює державн е спертиз ль-

т рних цінностей, заявлених до вивезення,
тимчасово о вивезення та поверн тих на
У раїн після тимчасово о вивезення, а та ож
вил чених митними та правоохоронними ор-
анами, онфіс ованих за рішенням с д та

обернених відповідно до за онодавства в до-
хід держави.
5.33. Ор анізов є робот з естетично о ви-

ховання та професійної освіти дітей та моло-
ді навчальних за ладах льт ри і мистецтв.
5.34. Координ є діяльність мистець их на-

вчальних за ладів, що належать до ом наль-
ної власності територіальної ромади міста
Києва.
5.35. Ор анізов є онцертно- астрольн ді-

яльність.
5.36. Забезпеч є під отов і проведення в

місті Києві державних свят і льт рно-мис-
тець их заходів.
5.37. Сприяє зміцненню та розвит мате-

ріально-технічної бази іномережі і мережі
підприємств відеопро ат .
5.38. Реаліз є відповідно до адрової полі-

ти и та ор аніз є разом із за ладами і під-
приємствами льт ри та мистецтва під о-
тов та перепід отов адрів, підвищення
валіфі ації працівни ів і спеціалістів ал зі.
5.39. Сприяє соціальном захист праців-

ни ів місь их за ладів льт ри та вживає за-
ходів, спрямованих на розвито творчої ініці-
ативи тр дових оле тивів.
5.40. Відповідно до за онодавства забез-

печ є збирання та оброблення статистичних
даних сфері льт ри.
5.41. Подає пропозиції щодо на ороджен-

ня працівни ів, я і особливо відзначились,
державними на ородами; застос вання з ід-
но із за онодавством У раїни інших форм
морально о і матеріально о заохочення пра-
цівни ів за висо і дося нення творчій, пе-
да о ічній, льт рно-освітній та виробничій
діяльності.
5.42. Забезпеч є дотримання правил охо-

рони праці, техні и безпе и підпоряд ова-
них за ладах та підприємствах льт ри.
5.43. В межах своєї омпетенції здійснює
онтроль за роботою за ладів та підприємств
льт ри, що належать до ом нальної влас-

ності територіальної ромади міста Києва, а
та ож оордин є робот за ладів та підпри-
ємств льт ри міста Києва незалежно від
форм власності.
5.44. По одж є прое ти стат тів та поло-

жень за ладів і підприємств льт ри, підпо-
ряд ованих Департамент .
5.45. Аналіз є тенденції етнонаціонально о

і етно льт рно о розвит на території міста.
5.46. Сприяє армонізації міжнаціональних

відносин, збереженню і розвит етнічної са-
моб тності національних меншин на території
міста і раїнців, я і проживають за межами
У раїни.
5.47. Вживає в межах своєї омпетенції за-

ходів щодо запобі ання проявам розпалю-
вання міжетнічної, расової та релі ійної во-
рожнечі.
5.48. Сприяє діяльності ромадсь их ор а-

нізацій, національно- льт рних об’єднань
національних меншин У раїни та раїнців, я і
проживають за межами У раїни, спрямованої
на задоволення їхніх освітніх та національно-
льт рних потреб.
5.49. Сприяє розвит національно- ль-

т рних традицій та національно-етнічних осо-
бливостей раїнсь о о народ , задоволенню
потреб національних меншин У раїни в літе-
рат рі, мистецтві, освіті, засобах масової ін-
формації.
5.50. Ре лярно от є і подає ви онавчом

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) інформацію про
розвито міжнаціональних відносин на тери-
торії м. Києва, про розвито мі раційної сит -
ації на території м. Києва і зв’яз ів з раїнця-
ми, я і проживають за межами У раїни, та
пропозиції щодо форм вання державної полі-
ти и з цих питань.
5.51. Вивчає тенденції, аналіз є сит ацію

релі ійном житті, бере часть розробленні
поточних та дов отермінових про нозів щодо
міжнаціональних, державно-цер овних відно-
син і релі ійних процесів в У раїні та м. Києві.
5.52. Веде облі релі ійних ор анізацій, я і

діють на території м. Києва.
5.53. Здійснює попередній роз ляд пода-

них на реєстрацію в становленом за оно-
давством поряд стат тів (положень) релі-
ійних ромад, а та ож змін і доповнень до
них, перевіряє їх на відповідність за онодав-
ств та подає виснов и ви онавчом ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій дер-
жавній адміністрації).
5.54. Сприяє релі ійним ор анізаціям

здійсненні ними міжнародних онта тів, ви-
рішенні з ідно з чинним за онодавством пи-
тань, пов’язаних із переб ванням в У раїні
іноземних священносл жителів, проповідни-

ів, інших представни ів зар біжних релі ій-
них ор анізацій.
5.55. Здійснює в межах повноважень захо-

ди щодо ви онання Європейсь ої хартії ре іо-
нальних мов або мов меншин, оордин є ді-
яльність, пов’язан із ви онанням вимо цієї
Хартії.
5.56. Контролює в межах своєї омпетенції

дотримання за онодавства про свобод со-
вісті та релі ійні ор анізації, за альнення
пра ти и йо о застос вання.
5.57. Сприяє роботі омісій районних в міс-

ті Києві державних адміністрацій справах
альтернативної (невійсь ової) сл жби.
5.58. Сприяє проведенню бла одійних а -

цій, бере часть ви онанні про рам, спря-
мованих на розвито етнічної самоб тності
національних меншин У раїни та раїнців, я і
проживають за межами У раїни.
5.59. Гот є (бере часть розробці) ме-

жах своїх повноважень прое ти рішень Київ-
сь ої місь ої ради, розпоряджень Київсь о о
місь о о олови, розпоряджень ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) та інших норма-
тивних до ментів з питань, що відносяться
до омпетенції Департамент .
5.60. Бере часть межах повноважень

розробленні прое тів державних, між ал зе-
вих, ал зевих, ре іональних і міжре іональ-
них про рам.
5.61. Забезпеч є здійснення заходів щодо

запобі ання і протидії ор пції.
5.62. Надає пра тичн та методичн допо-

мо районним в місті Києві державним адмі-
ністраціям, підприємствам, становам, ор а-
нізаціям ом нальної форми власності з пи-
тань, що відносяться до омпетенції Департа-
мент .
5.63. Опрацьов є запити і звернення на-

родних деп татів У раїни та деп татів Київ-
сь ої місь ої ради.
5.64. Забезпеч є дост п до п блічної ін-

формації, розпорядни ом я ої він є.
5.65. Гот є (бере часть під отовці) ме-

жах повноважень прое ти од, до оворів,
меморанд мів, прото олів з питань, віднесе-
них до омпетенції Департамент .
5.66. Бере часть вирішенні відповідно до

за онодавства оле тивних тр дових спорів
( онфлі тів).
5.67. Забезпеч є захист персональних да-

них Департаменті.
5.68. Постійно інформ є населення про

стан здійснення визначених за оном повно-
важень.
5.69. Роз лядає звернення ромадян, під-

приємств, станов та ор анізацій з питань,
що відносяться до омпетенції Управління.
5.70. Веде б х алтерсь ий і статистичний

облі , с ладає і визначені терміни подає в
становленом поряд відповідним ор анам
звітність з сіх видів діяльності за затвердже-
ною формою, несе відповідальність за їх дос-
товірність.
5.71. Ор анізов є здійснення заходів з мо-

білізаційної під отов и та мобілізації і он-
троль за здійсненням цих заходів в частині
питань, що відносяться до йо о омпетенції.
5.72. Працює з відомостями, що стано-

влять державн таємницю, в частині питань,
що відносяться до йо о омпетенції.
5.73. Уза альнює пра ти застос вання

за онодавства з питань, що належать до ом-
петенції Департамент , розробляє і подає на
роз ляд олові Київсь ої місь ої державної
адміністрації пропозиції щодо вдос оналення
за онодавства з питань, що відносяться до
йо о омпетенції.
5.74. Здійснює інші, передбачені за оном

повноваження.
6. Департамент для здійснення повнова-

жень та ви онання завдань, що визначені,
має право:
6.1. С ли ати і проводити наради, семіна-

ри з питань, що належать до йо о омпетен-
ції.
6.2. Зал чати спеціалістів інших стр т р-

них підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), підприємств, станов та ор ані-
зацій, об’єднань ромадян (за по одженням з
їх ерівни ами) до роз ляд питань, що нале-
жать до йо о омпетенції.
6.3. Одерж вати в становленом поряд

від інших стр т рних підрозділів ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), підпри-
ємств, станов та ор анізацій інформацію,
до менти, інші матеріали, а від місцевих ор-
анів державної статисти и безоплатно ста-
тистичні дані, необхідні для ви онання по ла-

дених на ньо о завдань.
6.4. За дор ченням представляти інтереси

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) та
Київсь ої місь ої ради в с дових ор анах.
6.5. Корист ватись в становленом по-

ряд інформаційними базами ор анів ви о-
навчої влади, системами зв’яз і ом ні а-
цій, мережами спеціально о зв’яз та інши-
ми технічними засобами.
6.6. Здійснювати інш діяльність, що ви-

пливає з повноважень Департамент .
7. Департамент процесі ви онання по ла-

дених на ньо о завдань взаємодіє з іншими
стр т рними підрозділами ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), ор анами місцево о
самовряд вання, відповідними профільними
омісіями Київсь ої місь ої ради, підприєм-
ствами, становами, ор анізаціями, об’єд-
наннями ромадян та ромадянами.
8. Департамент очолює дире тор, я о о

призначає на посад і звільняє з посади о-
лова Київсь ої місь ої державної адміністрації
за поданням заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації з ідно із роз-
поділом обов’яз ів та попереднім по оджен-
ням з Міністерством льт ри У раїни.
Кваліфі аційні вимо и до дире тора Депар-

тамент : вища освіта відповідно о професій-
но о спрям вання за освітньо- валіфі ацій-
ним рівнем ма істра або спеціаліста; стаж
роботи за фахом державній сл жбі (ор анах
місцево о самовряд вання) на ерівних поса-
дах не менше 3 ро ів або стаж роботи за фа-
хом на ерівних посадах в інших сферах е о-
номі и не менше 5 ро ів.
Дире тор Департамент може мати пер-

шо о заст пни а та заст пни ів, я их призна-
чає на посад і звільняє з посади олова Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації за по-
данням дире тора Департамент та за по о-
дженням із заст пни ом олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації з ідно із роз-
поділом обов’яз ів та Міністерством льт ри
У раїни.
Кваліфі аційні вимо и до першо о заст п-

ни а та заст пни ів дире тора Департамент :
вища освіта відповідно о професійно о спря-
м вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
ма істра або спеціаліста; стаж роботи з фа-
хом державній сл жбі (ор анах місцево о
самовряд вання) на ерівних посадах не
менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом на
ерівних посадах в інших сферах е ономі и
не менше 4 ро ів.
Розподіл обов’яз ів між першим заст пни-
ом та заст пни ами проводить дире тор Де-
партамент .
9. Дире тор Департамент :
9.1. Здійснює ерівництво діяльністю Де-

партаментом, несе персональн відповідаль-
ність перед оловою Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації за ви онання по ладених
на Департамент завдань.
9.2. Затвердж є положення про підрозділи

Департамент , розподіляє обов’яз и між
першим заст пни ом та заст пни ами дире -
тора Департамент , ерівни ами підрозділів
та визначає ст пінь їх відповідальності.
Затвердж є посадові інстр ції працівни ів

Департамент .
9.4. Подає на затвердження Київсь ом

місь ом олові штатний розпис працівни ів
Департамент в межах раничної чисельності
і фонд оплати праці йо о працівни ів.
9.5. План є робот Департамент , вно-

сить пропозиції щодо форм вання планів
роботи ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації).
9.6. Розпоряджається оштами в межах за-

тверджено о в становленом поряд ош-
торис Департамент , несе персональн від-
повідальність за їх цільове ви ористання.
9.7. Вживає заходів до дос оналення ор-

анізації та підвищення ефе тивності роботи
Департамент .
9.8. Звіт є перед оловою Київсь ої місь ої

державної адміністрації про ви онання по ла-
дених на Департамент завдань та затвердже-
них планів роботи.
9.9. Видає межах своєї омпетенції на а-

зи, ор анізов є і онтролює їх ви онання.
На ази дире тора Департамент , я і зачі-

пають права, свободи та за онні інтереси
ромадян або мають міжвідомчий хара тер,
підля ають державній реєстрації Головном
правлінні юстиції місті Києві в становле-
ном поряд .
На ази, я і є ре ляторними а тами, роз-

робляються, роз лядаються, приймаються та
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оприлюднюються поряд встановленом
за онодавством У раїни.
9.10. Призначає на посади та звільняє з по-

сад працівни ів Департамент .
9.11. Забезпеч є омпле сне вирішення

питань роботи з ерівни ами ом нальних
підприємств, що належать до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва та підпоряд овані Департамент , вносить
пропозиції щодо призначення і звільнення їх
ерівни ів. Відповідає за під отов , своєчас-
не по одження та ладання онтра тів з ди-
ре торами підпоряд ованих підприємств.
Здійснює аналіз ви онання мов та по азни-
ів ладених онтра тів з ерівни ами цих
підприємств, забезпеч є своєчасне продов-
ження та розірвання онтра тів.
9.12. По одж є призначення на посад та

звільнення з посади ерівни ів за ладів ль-
т ри та ом нальних підприємств, що пере-
дані до сфери правління районних в місті
Києві державних адміністрацій, а та ож ерів-
ни ів стр т рних підрозділів районних в міс-
ті Києві державних адміністрацій.
9.13. Призначає на посади та звільняє з по-

сад ерівни ів за ладів льт ри, підпоряд о-
ваних Департамент , за по одженням із за-
ст пни ом олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації з ідно із розподілом обов’яз ів.
9.14. Керівни и підприємств льт ри, що

належать до ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва та відносяться до
сфери правління Департамент , призначаю-
ться на посади та звільняються з посад Київ-
сь им місь им оловою за поданням дире -
тора Департамент і по одженням з заст п-
ни ом олови Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації з ідно з розподілом обов’яз ів.
9.15. Проводить особистий прийом рома-

дян з питань, що належать до повноважень
Департамент .
9.16. Забезпеч є дотримання працівни а-

ми Департамент правил вн трішньо о тр -
дово о розпоряд та ви онавсь ої дисциплі-
ни.
9.17. Без дор чення діє від імені Департа-

мент , представляє в становленом поряд
Департамент відносинах з державними ор-
анами, ор анами місцево о самовряд ван-
ня, підприємствами, становами і ор анізаці-
ями в У раїні та за її межами, ладає від іме-
ні Департамент оди (до овори), видає до-
віреності.
9.18. Здійснює інші повноваження, що ви-

пливають із цьо о Положення.
10. У Департаменті для по оджено о вирі-

шення питань, що належать до йо о омпе-
тенції, може творюватися оле ія с ладі
дире тора Департамент ( олова оле ії), йо-
о заст пни ів (за посадою), інших відпові-
дальних працівни ів Департамент .
До с лад оле ії мож ть входити деп тати

Київсь ої місь ої ради (за з одою), ерівни и
інших стр т рних підрозділів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), інших станов та
ромадсь их ор анізацій.
С лад оле ії затвердж ється розпоря-

дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) за поданням дире тора Департа-
мент .
Рішення оле ії провадяться в життя на а-

зами дире тора Департамент .
11. Для роз ляд на ових ре омендацій і

пропозицій в Департаменті мож ть створю-
ватися на ові ради і омісії.
С лад цих рад і омісій та положення про

них затвердж є дире тор Департамент .
12. Департамент трим ється за рах но
оштів бюджет м. Києва. Гранична чисель-
ність працівни ів Департамент затвердж є-
ться розпорядженням Київсь о о місь о о о-
лови.
Кошторис та штатний розпис Департамен-

т затвердж ється Київсь им місь им оло-
вою після попередньої їх е спертизи Депар-
таменті фінансів ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації).
Стр т ра Департамент затвердж ється

розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації).
13. Майно Департамент є ом нальною

власністю територіальної ромади міста Ки-
єва і за ріплене за ним на праві оперативно-
о правління.
14. Департамент є юридичною особою

п блічно о права, має самостійний баланс,
рах н и в ор анах Державної азначейсь ої
сл жби, печат із зображенням Державно о
Герба У раїни та своїм наймен ванням.
Місцезнаходження Департамент : б льв.

Тараса Шевчен а, 3, м. Київ, 03004.
15. Припинення Департамент здійснюєть-

ся за рішенням Київсь ої місь ої ради в по-
ряд , визначеном за онодавством У раїни.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження змін до Положення 
про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 2186 від 29 листопада 2013 року

Відповідно до статті 10 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону Укра

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини третьої статті 5 Закону України “Про місцеві держав

ні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження
Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", рішення Київської місь

кої ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)":

Затвердити зміни до Положення про Дер-
жавний архів м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), затверджено о розпо-
рядженням Київсь ої місь ої державної адмі-

ністрації від 24 червня 2003 ро № 1136, ви-
лавши йо о в новій реда ції, що додається.

Голова
О. Попов

Затверджено
Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 24.06.2003 № 1136

(в реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) 29.11.2013 № 2186

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
1. Державний архів м. Києва ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) (далі — Держав-
ний архів) є стр т рним підрозділом ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) і забез-
печ є збері ання до ментів Національно о
архівно о фонд , що мають місцеве значен-
ня, та здійснює правління архівною справою
і діловодством на території міста Києва.
2. Державний архів підпоряд ований оло-

ві Київсь ої місь ої державної адміністрації,
підзвітний та під онтрольний Київсь ій місь-
ій раді та Державній архівній сл жбі У раїни
(далі — У рдержархів).
3. Місцезнаходження Державно о архів :

в л. О. Телі и, 23, м. Київ, 04060.
4. Державний архів своїй діяльності е-

р ється Констит цією У раїни та за онами
У раїни, а тами Президента У раїни, Кабіне-
т Міністрів У раїни, на азами Міністерства
юстиції У раїни, рішеннями Київсь ої місь ої
ради, розпорядженнями Київсь о о місь о о
олови та ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), на азами У рдержархів , а та ож цим
Положенням.
5. Основними завданнями Державно о ар-

хів є:
забезпечення реалізації державної політи-
и в ал зі архівної справи і діловодства;
здійснення правління архівною справою і

діловодством на території міста Києва;
оординація діяльності ор анів державної

влади, районних в місті Києві державних ад-
міністрацій, підприємств, станов, ор аніза-

цій сіх форм власності питаннях архівної
справи і діловодства;
внесення до Національно о архівно о фон-

д архівних до ментів, що мають місцеве
значення, ведення облі та постійне збері-
ання цих до ментів, а та ож ви ористання
відомостей, що в них містяться;
проведення на ово-методичної роботи в

ал зі архівознавства, до ментознавства й
архео рафії, впровадження дося нень на и,
техні и, передово о досвід пра ти діяль-
ності архівних станов;
здійснення онтролю за діяльністю архівних
станов і сл жб діловодства, забезпечення
дотримання за онодавства У раїни про На-
ціональний архівний фонд та архівні станови.
6. Державний архів ви он є та і ф н ції:
1) забезпеч є постійне збері ання, охоро-

н , реставрацію, онсервацію:
до ментів Національно о архівно о фонд з

різними матеріальними носіями інформації, я і
передані до Державно о архів державними
ор анами, ор анами місцево о самовряд ван-
ня, підприємствами, становами і ор анізаці-
ями незалежно від форми власності та об’єд-
наннями ромадян, ромадсь ими спіл ами,
я і діють (діяли) на території міста Києва;
до ментів особово о походження, пере-

даних до Державно о архів в становленом
поряд ;
сл жбових видань, що не надходять вста-

новленом поряд до Державної на ової
станови “Книж ова палата У раїни імені Іва-
на Федорова” та бібліоте -депозитаріїв;
страхово о фонд опій ні альних до -

ментів, опій до ментів з історії міста, що
збері аються в інших архівах, м зеях і бібліо-
те ах;
облі ових до ментів Державно о архів та

архівних довідни ів, а та ож др ованих ви-
дань та інших матеріалів, що входять до до-
від ово-інформаційно о фонд Державно о
архів ;
до ментів юридичних і фізичних осіб, що в
становленом поряд надійшли власність
держави з-за ордон ;
2) створює страхові опії та опії фонд о-

рист вання до ментів, що збері аються в
Державном архіві, та профільних ні альних
до ментів незалежно від місця збері ання і
форми власності на них;
3) проводить в становленом поряд об-

лі , обстеження та аналіз діяльності архівних
станов незалежно від форми власності та
підпоряд вання, веде їх реєстр;
4) веде обов’яз овий державний облі про-

фільних до ментів Національно о архівно о
фонд незалежно від місця їх збері ання,
форми власності на них, вид носія інформа-
ції та дост п , здійснює онтроль за їх збере-
женістю, облі ом та ви ористанням відомо-
стей, що в них містяться;
5) ор анізов є робот , пов’язан з внесен-

ням профільних до ментів до Національно о
архівно о фонд або вил ченням до ментів
з ньо о незалежно від місця збері ання і фор-
ми власності на них;
6) ор анізов є робот щодо віднесення до-
ментів Національно о архівно о фонд до
ні альних до ментів та їх страх вання;
7) веде облі юридичних та фізичних

осіб — джерел форм вання Національно о
архівно о фонд , я і переб вають зоні ом-
пле т вання Державно о архів , на підставі
затверджених спис ів;
8) затвердж є спис и джерел форм вання

Національно о архівно о фонд , я і переб ва-
ють зоні омпле т вання архівних відділів
районних в місті Києві державних адміністрацій;
9) проводить робот , спрямован на вияв-

лення, взяття на облі , повернення, придбан-
ня або відтворення в опіях профільних до -
ментів, я і знаходяться за ордоном та до -
ментів іноземно о походження, що стос ють-
ся історії Києва;
10) приймає на прохання юридичних і фі-

зичних осіб до менти Національно о архів-
но о фонд , що є власністю цих осіб, на по-
стійне чи тимчасове збері ання;
11) здійснює онтроль за дотриманням

правил тор івлі анти варними речами в час-
тині продаж архівних до ментів, реалізов є
переважне право держави на придбання про-
фільних до ментів Національно о архівно о
фонд в разі їх продаж , звертається до с д
з позовом про передач власність держави
архівних до ментів, я і не мають власни а
або власни я их невідомий;
12) перевіряє робот архівних підрозділів і

сл жб діловодства державних ор анів, районних
в місті Києві державних адміністрацій, підпри-
ємств, станов та ор анізацій незалежно від

форми власності, об’єднань ромадян, ромад-
сь их спіло , релі ійних ор анізацій, що переб -
вають зоні омпле т вання Державно о архів ,
з метою здійснення онтролю за дотриманням
за онодавства про Національний архівний
фонд та архівні станови шляхом проведення
планових та позапланових перевіро , надан-
ня зазначеним підрозділам і сл жбам мето-
дичної допомо и в ор анізації діловодства та
збері анні до ментів;
13) здійснює онтроль за с ладанням та

додержанням номен лат ри справ підпри-
ємств, станов і ор анізацій незалежно від
форми власності і об’єднань ромадян, що
переб вають зоні омпле т вання Держав-
но о архів ;
14) створює та вдос оналює довід овий

апарат до архівних до ментів, забезпеч є
автоматизацію інформаційних процесів;
15) надає орист вачам архівні до менти і

довід овий апарат до них в становленом
поряд , інформ є про до менти, відомості
з я их мож ть б ти ними ви ористані, забез-
печ є разі виявлення в архівних до ментах
Державно о архів недостовірних відомостей
про особ , на вимо фізичних осіб дол чен-
ня до архівних до ментів письмово о об-
ґр нтовано о спрост вання чи додат ових ві-
домостей про особ ;
16) забезпеч є межах своїх повноважень

охорон відомостей та збереженість до -
ментів, що становлять державн таємницю,
пере лядає в становленом поряд рішен-
ня про обмеження дост п до до ментів,
том числі с асов є рішення про віднесення
інформації до державної або іншої таємниці;
17) забезпеч є видач архівних довідо ,
опій архівних до ментів, витя ів з них та ін-
шим шляхом задовольняє запити фізичних та
юридичних осіб;
18) забезпеч є дост п до п блічної інфор-

мації, розпорядни ом я ої він є;
19) п блі є в становленом поряд до-
менти Національно о архівно о фонд , до-

від ово-інформаційні видання і посібни и з
архівної справи та діловодства;
20) с ладає і подає пропозиції для затвер-

дження в становленом поряд прое тів ці-
льових про рам, затвердж є плани розвит
архівної справи в місті Києві, бере часть їх
ви онанні;
21) вносить пропозиції ор анам державної

влади, ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ій місь ій державній адміністра-
ції), районним в місті Києві державним адмі-
ністраціям, підприємствам, становам, ор а-
нізаціям щодо вдос оналення мережі архів-
них станов;
22) здійснює на ово-методичне ерівниц-

тво і онтроль за діяльністю архівних відділів
районних в місті Києві державних адміністра-
цій, тр дових архівів та приватних архівів;
23) здійснює рошов оцін до ментів

Національно о архівно о фонд , що збері-
аються в Державном архіві, фізичних та
юридичних осіб, я і переб вають зоні йо о
омпле т вання;
24) ор анізов є страх вання до ментів

Національно о архівно о фонд , я і надають-
ся орист вання поза Державним архівом,
поряд , встановленом за онодавством;
25) надає допомо юридичним і фізичним

особам, я і є власни ами до ментів Націо-
нально о архівно о фонд , поліпшенні мов
їх збері ання, реставрації та створенні фондів
орист вання;
26) надає встановленом поряд посл -

и з ви ористання фізичними і юридичними
особами відомостей, що містяться в архівних
до ментах, з на ово-технічно о опрацю-
вання і забезпечення збереженості архівних
до ментів.
Порядо надання посл , їх перелі , а та-
ож ціни і тарифи затвердж ються з ідно з
за онодавством. Кошти від надання посл
надходять на розрах н овий рах но спеці-
ально о фонд і спрямов ються на тримання
приміщень архів , зміцнення матеріально-
технічної та соціальної бази, розвито довід-
ово о апарат , ведення на ових досліджень
сфері архівної справи і діловодства, матері-

альне стим лювання працівни ів тощо;
27) бере часть план ванні апітальних

в ладень на б дівництво місцевих архівних
станов;
28) сприяє зал ченню фахівців до роботи в

архівних становах міста Києва, ор анізов є
підвищення їх валіфі ації, проведення на-
вчань працівни ів діловодних, архівних сл жб
та е спертних омісій підприємств, станов,
ор анізацій всіх форм власності;

За інчення наст пном номері
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

1. Унести до Положення про фінанс вання житла за ошти
місь о о бюджет та ошти населення, затверджено о на а-
зом Головно о правління житлово о забезпечення від 30 ве-
ресня 2003 ро № 259, зареєстровано о в Київсь ом місь-
ом правлінні юстиції 16 жовтня 2003 ро за № 70/556 (
реда ції на аз Департамент б дівництва та житлово о за-
безпечення від 22 вітня 2013 ро № 28), та і зміни:
1.1. П н т 1.2. розділ I ви ласти в новій реда ції:
“Це Положення ре лює за альний порядо б дівництва

(придбання) житла ромадянами, я і переб вають на вартир-
ном облі в м. Києві та по одились сплатити 70% вартості
житла виходячи із визначеної цим Положенням раничної вар-
тості 1 в. м. житла.
У випад ах, визначених цим Положенням, відсото вартості

житла за ошти населення може змінюватись за з одою ро-
мадян.”
1.2. Абзац др ий п н т 2.3. розділ II ви ласти в новій ре-

да ції:
“Гранична вартість 1 в. м. житла не повинна перевищ ва-

ти 7990 ривень. У разі оли визначена вартість спор дження
1 в. м. житла перевищ є раничн вартість, ромадяни спла-
ч ють різницю вартості за власний рах но .”
1.3. П н т 2.7 розділ II ви ласти в новій реда ції:
“2.7. Грошові ошти перерахов ються ромадянами на де-

позитний рах но , від ритий Департаментом б дівництва та
житлово о забезпечення в Головном правлінні Державної
азначейсь ої сл жби У раїни м. Києві (далі — депозитний
рах но в ГУ ДКСУ м. Києві).
Неви ористані ошти, в том числі, я і надійшли з бан ів,

після завершення дії депозитних до оворів, що знаходяться
на депозитном рах н в ГУ ДКСУ м. Києві, спрямов ються
в подальшом Департаментом б дівництва та житлово о за-
безпечення на б дівництво житла, я е фінанс ється із розра-
х н 30% — за рах но оштів місь о о бюджет та 70% — за
ошти населення відповідно до цьо о Положення.
Зазначені ошти ви ористов ються для забезпечення а-

рантовано о безперервно о фінанс вання б дівництва житла
та перерахов ються заб довни з ідно із інвестиційними до-
оворами разі недостатньо о обся перерахованих рома-
дянами оштів.
З надходженням оштів від ромадян на депозитний рах -

но в ГУ ДКСУ м. Києві раніше здійснене Департаментом б -
дівництва та житлово о забезпечення фінанс вання віднов-
люється цими оштами.”
2. Цей на аз набирає чинності з дня йо о оприлюднення.
3. Контроль за ви онанням цьо о на аз залишаю за со-

бою.
Директор С. Данилович

Зареєстровано в Головном правлінні юстиції місті Києві
24 р дня 2013 ро за № 61/1053

Про внесення змін до Положення про фінансування житла 
за кошти міського бюджету та кошти населення 

Наказ № 163 від 23 грудня 2013 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, підпункту 3 пункту “а” статті 30, підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 7 статті 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, розпорядження Прези)
дента України від 04 червня 1996 року № 136/96)рп “Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла”, Положення про Де)
партамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за)
твердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000 (зі змінами), з метою приведення у від)
повідність до законодавства наказів Головного управління житлового забезпечення, створення умов для своєчасного фінансування будівництва
житла, що споруджується за кошти міського бюджету та кошти населення,

НАКАЗУЮ:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежило о б дин площею 2 123,20 в.м на
в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ"
Назва об'є та: Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м

Адреса: 01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

Балансо трим вач: Управління охорони льт рної спадщини ви онав-
чий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна адміністрація).

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м.

Літера "А" внесена до перелі пам'ято архіте т ри та містоб д вання
національно о значення.

Літера "AІ" внесена до перелі щойновиявлених об'є тів льт рної
спадщини.

Об'є т приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,26 а
( од 82:035:008), я а облі ов ється за Управлінням охорони льт рної
спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) на підставі технічно о звіт по встановленню зов-
нішніх меж земле орист вання.

Ціна об'є та без ПДВ — 18 363 000 (вісімнадцять мільйонів триста шіст-
десят три тисячі) ривень.

ПДВ — 3 672 600 (три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі шістсот)
ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 22 035 600 (двадцять два
мільйони тридцять п'ять тисяч шістсот) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням
ПДВ — 2 203 560 (два мільйони двісті три тисячі п'ятсот шістдесят) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-
технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в ста-
новленом за оном поряд .

3. Всі втрати пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права влас-
ності на об'є т, бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон ;

4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити
на ористь Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржо-
вий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий
встановлюється біржею.

4.2. до ладання до овор півлі-продаж ласти з Управлінням охо-
рони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попе-
редній до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор .

5. А ціон б де проведено 24 січня 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а,
б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до
18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва
з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати про-
ведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль",
од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 2 203 560 ривень, що становлять 10 відсот ів
від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отри-
м вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01010,
м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Повідомлення
Адміністративна оле ія Київсь о о місь о о територіально о

відділення АМКУ прийняла рішення від 28.11.2013 №71/02-П,
№72/02-П та №73/02-П, справах №86-02/07.13, №87-02/07.13 та
№88-02/07.13 про пор шення, я е передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2
ст. 6 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції", ви ляді
анти он рентних з оджених дій, я і стос ються спотворення ре-
з льтатів тор ів. Відповідно до зазначених рішень на ТОВ "А.-Т.-С."
та ТОВ "Ар с-плюс" на ладені штрафи по 68 000 ривень на ожно-
о по ожном рішенню.
З ідно зі ст. 56 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції",

штраф, на ладений рішенням адміністративної оле ії територіально о
відділення АМКУ підля ає сплаті двомісячний стро після сплив 10
днів з дня йо о оп блі вання в офіційном др ованом ор ані.

Рішення може б ти ос аржено до осподарсь о о с д м. Києва
двомісячний стро після сплив 10 днів з дня йо о оп блі вання.

Повідомлення
Розпорядженням адміністративної оле ії Київсь о о місь о о тери-

торіально о відділення АМКУ від 04.11.2013 № 146/02-р, розпочато
роз ляд справи № 146-02/11.13 за озна ами пор шення ТОВ "Ера он
Трейд", ідентифі аційний од 36048665, передбачено о п н том
13 статті 50 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції".

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж об'є тів права ом нальної

власності територіальної ромади м. Києва:

шляхом ви п :
- нежилі приміщення площею 100,0 в. м

по в л. Хрещати , 44, літ. "А" приватизо-
вано юридичною особою за 1 118 928
(один мільйон сто вісімнадцять тисяч
дев'ятсот двадцять вісім) ривень 00 опі-
йо , в том числі ПДВ — 186 488 (сто ві-
сімдесят шість тисяч чотириста вісімде-
сят вісім) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 13,9 в. м по
в л. Хрещати , 21, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 516 000 (п'ятсот
шістнадцять тисяч) ривень 00 опійо , в
том числі ПДВ — 86 000 (вісімдесят шість
тисяч) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 330,20 в. м
по в л. Пост-Волинсь а, 3, літ. "Х" прива-
тизовано юридичною особою за 1 286 400
(один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч
чотириста) ривень 00 опійо , в том чис-
лі ПДВ — 214 400 (двісті чотирнадцять ти-
сяч чотириста) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 22,0 в. м по
в л. Са са ансь о о, 44, літ. "Е" привати-
зовано юридичною особою за 316 800
(триста шістнадцять тисяч вісімсот) ри-
вень 00 опійо , в том числі ПДВ —
52 800 (п'ятдесят дві тисячі вісімсот) ри-
вень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (підвал) площею
26,70 в. м по в л. Щ сєва, 34/1, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за
116 880 (сто шістнадцять тисяч вісімсот ві-
сімдесят) ривень 00 опійо , в том числі
ПДВ — 19 480 (дев'ятнадцять тисяч чоти-
риста вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (в том числі підвал)
площею 582,40 в. м по в л. Серафимови-
ча, 3-а, літ. "А" приватизовано юридичною
особою за 3 364 560 (три мільйони триста
шістдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят)
ривень 00 опійо , в том числі ПДВ —
560 760 (п'ятсот шістдесят тисяч сімсот
шістдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 36,0 в. м по
в л. Фр нзе, 170, літ. "А" приватизовано
фізичною особою за 231 000 (двісті трид-
цять одн тисяч ) ривень 00 опійо , в то-
м числі ПДВ — 38 500 (тридцять вісім ти-
сяч п'ятсот) ривень 00 опійо ;

- нежитловий б дино площею 102,0 в. м
по в л. Карпинсь о о А адемі а, 7, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за
633 600 (шістсот тридцять три тисячі шіс-
тсот) ривень 00 опійо , в том числі
ПДВ — 105 600 (сто п'ять тисяч шістсот)
ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (в том числі цо оль)
площею 98,40 в. м по в л. Михайлівсь ій,
14, літ. "А" приватизовано юридичною
особою за 1 101 772 (один мільйон сто од-
на тисяча сімсот сімдесят дві) ривень
80 опійо , в том числі ПДВ — 183 628
(сто вісімдесят три тисячі шістсот двад-
цять вісім) ривень 80 опійо ;

- нежилі приміщення площею 29,40 в. м по
пров. К т зова, 3, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 373 320 (триста
сімдесят три тисячі триста двадцять) ри-
вень 00 опійо , в том числі ПДВ —
62 220 (шістдесят дві тисячі двісті двад-
цять) ривень 00 опійо ;

- нежитловий б дино площею 162,20 в. м
по в л. Сирець а, 25, літ. "Є" приватизова-
но юридичною особою за 675 120 (шістсот
сімдесят п'ять тисяч сто двадцять) ривень
00 опійо , в том числі ПДВ — 112 520
(сто дванадцять тисяч п'ятсот двадцять)
ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (підвал) площею
37,4 в. м по в л. Горь о о, 7, літ. "Б" при-
ватизовано фізичною особою за 235 200
(двісті тридцять п'ять тисяч двісті) ривень
00 опійо , в том числі ПДВ — 39 200
(тридцять дев'ять тисяч двісті) ривень
00 опійо ;

- нежитловий б дино площею 21,4 в. м
по в л. Гавро Лайоша, 9 , літ. "А" прива-
тизовано фізичною особою за 280 308
(двісті вісімдесят тисяч триста вісім) ри-
вень 00 опійо , в том числі ПДВ —
46 718 (соро шість тисяч сімсот вісім-
надцять) ривень 00 опійо ;

- нежиле приміщення площею 36,6 в. м по
в л. Вели а Житомирсь а, 4, літ. "В" при-
ватизовано юридичною особою за 405 240
(чотириста п'ять тисяч двісті соро ) ри-
вень 00 опійо , в том числі ПДВ —
67 540 (шістдесят сім тисяч п'ятсот соро )
ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 4,8 в. м по
в л. Хрещати , 21, літ. "А" приватизовано
фізичною особою за 70 164 (сімдесят ти-
сяч сто шістдесят чотири) ривні 00 опі-
йо , в том числі ПДВ — 11 694 (одинад-
цять тисяч шістсот дев'яносто чотири)
ривні 00 опійо ;

шляхом продаж на а ціоні:
- нежитлова б дівля площею 118,90 в. м по

в л. Здолб нівсь а, 2, літ. "2Р" приватизо-
вано юридичною особою за 403 680 (чоти-
риста три тисячі шістсот вісімдесят) ри-
вень 00 опійо , в том числі ПДВ —

67 280 (шістдесят сім тисяч двісті вісімде-
сят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (в том числі підвал)
площею 248,50 в. м по в л. Мала Жито-
мирсь а, 9, літ. "Б" приватизовано юри-
дичною особою за 1 104 464 (один міль-
йон сто чотири тисячі чотириста шістде-
сят чотири) ривень 80 опійо , в том
числі ПДВ — 184 077 (сто вісімдесят чо-
тири тисячі сімдесят сім) ривень 47 о-
пійо ;

- нежилі приміщення площею 116,5 в. м по
в л. П ш інсь а, 32, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 2 114 880 (два міль-
йони сто чотирнадцять тисяч вісімсот вісім-
десят) ривень 00 опійо , в том числі
ПДВ — 352 480 (триста п'ятдесят дві тисячі
чотириста вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 94,3 в. м по
в л. Сімферопольсь а, 9, літ. "А" привати-
зовано фізичною особою за 470 040 (чоти-
риста сімдесят тисяч соро ) ривень
00 опійо , в том числі ПДВ — 78 340
(сімдесят вісім тисяч триста соро ) ри-
вень 00 опійо ;

- нежила б дівля площею 198,0 в. м по в л.
Голосіївсь а, 4, літ. "Б" приватизовано
юридичною особою за 1 111 968 (один
мільйон сто одинадцять тисяч дев'ятсот
шістдесят вісім) ривень 00 опійо , в том
числі ПДВ — 185 328 (сто вісімдесят п'ять
тисяч триста двадцять вісім) ривень
00 опійо ;

- нежилий б дино площею 143,7 в. м по
в л. Дмитрівсь а, 23, літ. "А" приватизова-
но юридичною особою за 608 991 (шістсот
вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто одна)
ривня 19 опійо , в том числі ПДВ —
101 498 (сто одна тисяча чотириста
дев'яносто вісім) ривень 53 опій и;

- нежилий б дино площею 1637,6 в. м по
в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А" при-
ватизовано юридичною особою за
10 717 075 (десять мільйонів сімсот сімнад-
цять тисяч сімдесят п'ять) ривень 20 опі-
йо , в том числі ПДВ — 1 786 179 (один
мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч сто
сімдесят дев'ять) ривень 20 опійо ;

- нежиле приміщення площею 1000,0 в. м
по в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А" приватизо-
вано юридичною особою за 27 591 929
(двадцять сім мільйонів п'ятсот дев'яносто
одна тисяча дев'ятсот двадцять дев'ять)
ривень 00 опійо , в том числі ПДВ —
4 598 654 (чотири мільйони п'ятсот
дев'яносто вісім тисяч шістсот п'ятдесят
чотири) ривні 83 опій и.
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Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
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Температура 0°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +3°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +2°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 91 %
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336 — ïåðøå çàäîêóìåíòîâàíå
ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà ó Ðèì³. Ñàìå ç
öüîãî ðîêó ðèìñüêî-êàòîëèöüêà
öåðêâà ùîðîêó â³äçíà÷àº 25 ãðóäíÿ
ÿê äåíü íàðîäæåííÿ ²ñóñà Õðèñòà.

1066 — Â³ëüãåëüì I Çàâîéîâíèê
ñòàâ ïåðøèì íîðìàíäñüêèì êîðî-
ëåì Àíãë³¿.

1559 — ï³ñëÿ ñìåðò³ Ïàâëà IV
íîâèì Ïàïîþ ï³ä ³ìåíåì Ï³é IV
îáðàíèé Äæîâàíí³ Àíäæåëî Ìå-
äè÷³. Â ïåð³îä éîãî ïîíòèô³êàòó
çàê³í÷èâñÿ Òðèäåíòñüêèé ñîáîð.

1917 — ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ ç'¿çä
Ðàä Óêðà¿íè, ÿêèé ï³äòðèìàâ ä³-
ÿëüí³ñòü Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, ïðîãî-
ëîñèâ Óêðà¿íó Ðåñïóáë³êîþ Ðàä
ðîá³òíè÷èõ, ñîëäàòñüêèõ ³ ñåëÿí-

ñüêèõ äåïóòàò³â (îô³ö³éíà íàçâà —
Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà)

1926 — ï³ñëÿ ñìåðò³ ³ìïåðàòîðà
Éîøèõ³òî íîâèì ³ìïåðàòîðîì
ßïîí³¿ ñòàâ éîãî ñèí Õ³ðîõ³òî.

1933 — óêðà¿íñüêèé ñàòèðèê
Îñòàï Âèøíÿ, çâèíóâà÷åíèé ó
êîíòððåâîëþö³éí³é ä³ÿëüíîñò³, çà-
ñóäæåíèé äî ðîçñòð³ëó, çàì³íåíî-
ìó ï³çí³øå äåñÿòüìà ðîêàìè òþ-
ðåìíîãî óâ'ÿçíåííÿ.

1991 — â³äñòàâêà Ãîðáà÷îâà, ÿêà
ôàêòè÷íî îçíà÷àëà ïðèïèíåííÿ ³ñ-
íóâàííÿ ÑÐÑÐ ï³ñëÿ á³ëüøå 70-òè
ðîê³â ³ñíóâàííÿ — î 19.38 íà êóïî-
ë³ Êðåìë³âñüêîãî ïàëàöó áóëî ñïó-
ùåíî ïðàïîð Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Математик з університету
Кінгстона Гордон Хантер
розробив інструкцію, до�

тримуючись якої можна зрозу�
міти, яка саме різдвяна ялинка
потрібна конкретному покуп�
цеві. Для того, щоб знайти
свою ідеальну ялинку, необхід�
но відповісти на декілька пи�
тань. Вони опубліковані на
сайті Phys. org.

Починається тест з питання про те, яку

саме ялинку шукає потенційний поку�

пець — живу чи штучну. У випадку, якщо

відповідь на питання "Ви надаєте перева�

гу натуральній ялинці?" виявляється не�

гативною, тест завершується: ідеальним

святковим деревом стає штучна ялина.

Проте якщо покупець зацікавлений в

придбанні справжньої ялинки, він пере�

ходить до наступного питання щодо зов�

нішнього вигляду дерева.

На другому етапі автор опитувальника

пропонує відповісти, чи подобаються

людині великі й пухнасті дерева. Якщо

відповідь "ні", то ідеальною ялинкою для

нього стане ялиця Фразера з м'якими

голками і цитрусовим ароматом. Пози�

тивна відповідь на це питання передбачає

нове: "Чи хотіли б ви, щоб ялинка пахла

Різдвом?". Якщо ні, то рекомендується

придбати ялицю Нордмана, названу кра�

щим деревом для сімейного свята. Якщо

так, то покупцеві потрібно перейти до

наступного питання.

Воно стосується прикрас і звучить так:

"Ви любите, коли ялинка прикрашена іг�

рашками з верхівки до самого низу?". За

негативної відповіді рекомендується

придбати звичайну ялину. В описі цього

дерева сказано, що це найбільш тради�

ційний варіант, який підійде як консер�

ваторам, так і перфекціоністам. Якщо ж

ялинку хочеться інтенсивно прикрасити,

то, на думку доктора Хантера, слід купи�

ти блакитну ялину, "пишні форми" якої

дозволяють повісити на гілки дерева без�

ліч гірлянд та іграшок.

Математик сподівається, що розробле�

ний ним тест допоможе британцям впо�

ратися з покупкою різдвяної ялинки без

будь�яких труднощів, розповідає fooz. ru.

Роком раніше до питання ідеальної

ялинки звернулися студенти університе�

ту Шеффілда. Вони розробили формулу

святкового дерева з бездоганними харак�

теристиками. Результати праці авторів

формули, зокрема, говорять про те, що

на дереві має бути 37 куль, а довжина мі�

шури повинна складати 920 метрів. До�

слідження на тему Нового року й Різдва

також проводяться й іншими вченими

Британський математик розробив
інструкцію з вибору новорічної ялинки
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У ОВНІВ зростає віро ідність професійних і пра-
вових с ладнень. Є ризи персональних онфлі тів
з начальством, оле ами, представни ами за он і
онтролюючими становами. Між вами та бла овір-
ними може пробі ти чорна іш а, на шлях дося -
нення мети вини не чимало переш од.
ТЕЛЬЦЯМ доведеться працювати в поті чола,

ріючи ч ба за іль ох. Постарайтеся на сл жбі про-
явити старанність, б дьте напористими, цілеспря-
мованими, а тивіз йте ор анізаторсь і та ерівні
здібності.
БЛИЗНЯТА, стос н и з дітьми, оханими ся н ть

рад с ипіння. Можливо, ви не до інця ви он єте
свої обов'яз и перед ними, і всі біди ореняться в
тій безвідповідальності?
У бізнесі, професійних онта тах най ращий

ефе т принес ть жорст і рішення.
РАКИ, день ризовий. Ви р хаєтеся по мінном

полю, помил а в рішеннях за рож є фатальними
наслід ами. Я що відповідальність ля ла на ваші
плечі і т нош ні з им розділити, неодмінно врахо-
в йте сма и, по ляди, потреби інших людей.
ЛЕВИ, я що пор ч є надійний партнер, мілий

помічни , рамотний онс льтант, вважайте, що вам
д же повезло. Запальні онфлі ти швид о виріш -
ватим ться і приноситим ть потрібні плоди.
ДІВ доля за ли ає до поряд та дисципліни фі-

нансовій сфері: приміром, вас зм сять поверн ти
бор , дати звіт про витрати довірених рошей або
натя н ти, що слід дбайливо ставитися до власних
матеріальних рес рсів. Не ображайтеся, а сприй-
майте це аде ватно.
ТЕРЕЗИ сам собі пан, продемонстр йте всю

жорст ість і цілеспрямованість, на я і ви здатні.
С оріше всьо о, доведеться діяти вс переч д мці
оле , напере ір в азів ам бать ів, начальства,
назло с перни ам.
СКОРПІОНИ, честь, совість, за оносл хняність

нині зовсім не є п стим зв ом. Саме ці я ості по-
єднанні зі сміливістю, оперативністю, заповзятли-
вістю, обережністю і професіоналізмом б д ть за-
пор ою вашо о спіх .
СТРІЛЬЦІ, виснов и, до я их вас зм сила доля

за останні два тижні, мають пройти пра тичн пере-
вір . Вона поля ає ревізії др жньо о оточення.
Аби відсіяти зерна від олю, доведеться влашт -
вати своїм однод мцям, союзни ам, чням, діловим
партнерам чер овий с ворий іспит.
КОЗЕРОГИ, заради реалізації своїх амбіційних

намірів ви отові поставити на арт все, що маєте.
Одна це без мство. Б дьте розважливими і не на-
ма айтеся пробити лобом стін , я би цьо о не хо-
тілося. Обійдіть переш оди і зробіть під оп, тоді не
наробите д рниць.
ВОДОЛІЇ непідвладні власній волі, життя напов-

нене армічними подіями, істинна реальність — це
професійна сфера, люблена робота, де вас все
ч дово. Зате за спиною точать з б с ривджені не-
доброзичливці, а дехто злорадно виставив ап ан в
надії, що ви наївно ньо о вс очите.
РИБИ, заради надійно о майб тньо о і ясності

віддалених перспе тив вам належить чимось по-
жертв вати. Приміром, роші, час, поч ття та сили,
я і ви хотіли б потратити на розва и, насолоди, за-
доволення своїх слабино , доведеться інвест вати
в робот , зміцнення інтимних партнерсь их вза-
ємин, подар н и. Бережіться е стремальних сит -
ацій
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