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Êèÿíè êîíòðîëþâàòèìóòü
êîìóíàëüíèê³â
� Ìåøêàíö³ ï³äïèñóâàòèìóòü àêò, ÿêùî ðåçóëüòàò ïðèáèðàííÿ â áóäèíêàõ

¿õ çàäîâîëüíÿòèìå, ³ òåëåôîíóâàòèìóòü íà 15-51, ÿêùî â ï³ä’¿çäàõ áóäå áðóäíî

²Ç ×ÅÐÂÍß â ñòîëèö³ íîâîââåäåí-
íÿ: ìàéñòåð ÆÅÄ ïîâèíåí äàòè íà
ï³äïèñ àêò ïðèáèðàííÿ ìåøêàí-
öÿì áóäèíêó, àáè âîíè çàâ³ðèëè,
ùî â ï³ä’¿çä³ ÷èñòî. Çâè÷àéíî, ùî
íå âñ³ì ïðàö³âíèêàì æèòëîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éíî¿ ñôåðè ñïîäîáàëàñÿ
öÿ íîâèíà, àäæå íåÿê³ñíî ïðèáè-
ðàòè âæå íå âèéäå.

«Ìè çàïðîâàäèëè ïðàêòèêó ï³ä-
ïèñàííÿ àêò³â ïðèáèðàííÿ ùå â
÷åðâí³ íèí³øíüîãî ðîêó ³ çàðàç
ïðîâîäèìî ïåðåâ³ðêó, íàñê³ëüêè
ñóìë³ííî êîìóíàëüíèêè âèêîíó-
þòü öå äîðó÷åííÿ. Ñòâîðåíà íàìè
Æèòëîâî-êîìóíàëüíà ³íñïåêö³ÿ
Êèºâà âèá³ðêîâî ïåðåâ³ðèëà ïî-
íàä 200 áóäèíê³â íà ïðåäìåò ï³ä-
ïèñàííÿ òàêèõ àêò³â. ß çàêëèêàþ
êèÿí áðàòè ó÷àñòü ó êîíòðîë³ ïðè-
áèðàííÿ ¿õí³õ áóäèíê³â ³ íå ñîðî-

ìèòèñü ï³äïèñóâàòè àêò, ÿêùî ðå-
çóëüòàò ïðèáèðàííÿ çàäîâ³ëüíèé,
òà òåëåôîíóâàòè íà 15-51, ÿêùî
ïðèáðàíî ïîãàíî. Àäæå í³õòî, êð³ì
ìåøêàíö³â áóäèíêó, íå ìîæå êðà-
ùå çíàòè, ùî ðîáèòüñÿ ïîãàíî, à
ùî äîáðå»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çà ñëîâàìè ïîñàäîâöÿ, ÿêùî
íåìàº ï³äïèñàíèõ àêò³â, òî ïðå-
ì³þ íå îòðèìóâàòèìóòü í³ ìàé-
ñòåð, í³ äâ³ðíèê. À ò³ ïðàö³âíèêè,
ÿê³ ïîñò³éíî ñóìë³ííî ðîáëÿòü
ñâîþ ñïðàâó, òàêîæ çàîõî÷óâàòè-
ìóòüñÿ ìàòåð³àëüíî. Ñòîñîâíî òèõ,
õòî íå ðîçóì³º, ùî òàêå «ïðàöþ-
âàòè äîáðå», ïðèéìàòèìóòüñÿ êàä-
ðîâ³ ð³øåííÿ.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Æèòëî-
âî-êîìóíàëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ñòàí³-
ñëàâ Ìîñêàëåâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî

áëèçüêî 70 % âñ³õ ñêàðã, ÿê³ íàä-
õîäÿòü íà 15-51,— öå ñêàðãè íà íå-
çàäîâ³ëüíó ðîáîòó ïðàö³âíèê³â
æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè.

«Äëÿ òîãî ìè é ïðàöþºìî, àáè
ùîñü çì³íþâàòè â êðà¿í³ íà êðà-
ùå»,— çàçíà÷èâ ïàí Ìîñêàëåâ-
ñüêèé.

Ïåðåâ³ðêà ÆÅÄ ¹ 902 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ïîêàçàëà, ùî
ïðî íîâîââåäåííÿ òóò íå çíàþòü
íå ò³ëüêè ìåøêàíö³, à é ïðàö³âíè-
êè ÆÅÄ.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íà öþ ÆÅÄ
íàä³éøëà ùå îäíà ñêàðãà â³ä ìåø-
êàíêè ñóñ³äíüîãî áóäèíêó.Îëåíà Ñå-
ðåäà, ÿêà ïðîæèâàº çà àäðåñîþ Ïî-
â³òðîôëîòñüêèé ïðîñïåêò, 50/2,
ïîñêàðæèëàñü íà òå, ùî â áóäèíêó
íåðåãóëÿðíî òà íåçàäîâ³ëüíî ïðè-
áèðàþòü. Êèÿíêà îáóðåíà, ùî íà
âñ³ ¿¿ ñêàðãè íàäñèëàëè ëèøå â³ä-
ïèñêè.

Ïåðåâ³ðêà ÷èñòîòè ï³ä’¿çä³â áó-
äèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ö³ºþ
ÆÅÄ, ñâ³ä÷èòü, ùî â äåÿêèõ ç íèõ
ïðèáèðàºòüñÿ ñóìë³ííî, à â äå-
ÿêèõ — àáè ÿê. Â³êíà â ï³ä’¿çäàõ
òàê³, íà÷åáòî ¿õ íå ìèëè âæå ðî-
ê³â ï’ÿòü.

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ç öüîãî ïðè-
âîäó âèñëîâèâ ñâîþ äóìêó: «²íî-
ä³ ÿ ¿æäæó ïî ðàéîíàõ ñòîëèö³ òà ïå-
ðåâ³ðÿþ ðîáîòó òàêèõ îðãàí³çàö³é.

Ïîäåêóäè ìåøêàíö³ ñêàðæàòüñÿ,
ùî í³õòî íå ïðèáèðàº ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ. Ìè õî÷åìî, àáè áóëà ñèñ-
òåìí³ñòü ó ïðèáèðàíí³. Õî÷åìî,
àáè êèÿíè íå ïîâèíí³ áóëè, âèõî-
äÿ÷è ç êâàðòèðè, ïåðåñòóïàòè ÷å-
ðåç êóïó ñì³òòÿ. Ðîáîòó ö³º¿ ÆÅÄ
îö³íþþ íà òð³éêó çà ï’ÿòèáàëüíîþ
øêàëîþ. Êîìóíàëüíà ïëàòà çàðàç
òàêà, ùî ìåøêàíö³ ïîâèíí³ ðîçó-
ì³òè, çà ùî âîíè ñïëà÷óþòü».

Íà÷àëüíèê ÆÅÄ ¹ 902 Â’ÿ÷å-
ñëàâ Äàí³ëîâ çàçíà÷èâ, ùî âðàõóº
âñ³ çàóâàæåííÿ.

«Ó íàñ íå âèñòà÷àº ïðàö³âíè-
ê³â, àäæå ðîáîòà ñàíòåõí³êà ÷è äâ³ð-
íèêà íå º ïîïóëÿðíîþ,òèì á³ëüøå,
ùî âîíè îòðèìóþòü ìàëåíüê³ çàð-
ïëàòè. Ìè îáîâ’ÿçêîâî çâåðíåìî
óâàãó íà àêòè ïðèáèðàííÿ òà íà
òå, íà ùî ñêàðæàòüñÿ êèÿíè. Çâè-
÷àéíî, â êîæí³é ðîáîò³ º ñâî¿ íå-
äîðîáêè, ñèñòåìà àêò³â ò³ëüêè ââî-
äèòüñÿ, äóìàþ, ó íàñ ùå º ÷àñ âè-
ïðàâèòèñÿ»,— çàçíà÷èâ íà÷àëü-
íèê ÆÅÄ.

Íàãàäóºìî, ùî ïîðÿäîê ïðè-
áèðàííÿ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ âè-
çíà÷åíî ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ
â³ä 09.03.2011 ð. ¹ 307 «Ïðî âïî-
ðÿäêóâàííÿ íàäàííÿ ïîñëóã ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é â ì. Êè-
ºâ³» �

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ
ïðîâ³â âè¿çíó ³íñïåêö³þ ùîäî ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³
ïðèáèðàííÿ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ. Íà ÆÅÄ ¹ 902,
ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ âóë. Âîëèíñüêà, 4-à,
îñòàíí³ì ÷àñîì íàäõîäèëî áàãàòî ñêàðã. Òîìó öþ
îðãàí³çàö³þ ïåðåâ³ðÿëè äîñèòü ðåòåëüíî.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ïðîâ³â âè¿çíó ³íñïåêö³þ ùîäî ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³ ïðèáèðàííÿ â ñòîëè÷íèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ
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Äî óâàãè ÷èòà÷³â ãàçåòè
«Õðåùàòèê»

Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íàãàäóºìî âàì, ùî,

çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 16

êâ³òíÿ 2015 ðîêó¹ 408/1273 «Ïðî ðå-

îðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ»,ñòâîðåíî ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â»,

ùî âèäàâàòèìå äâ³ ãàçåòè.Çàñíîâíèê

âèð³øèâ, ùî «Õðåùàòèê» ñòàíå îô³-

ö³éíèì âèäàííÿì Êè¿âðàäè, à ãàçåòà

«Âå÷³ðí³é Êè¿â» ðîçâèâàòèìåòüñÿ ÿê

ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèé òèæíåâèê.Â ìå-

æàõ ö³º¿ ðåîðãàí³çàö³¿ ç 13 ñåðïíÿ

2015 ðîêó ãàçåòà «Õðåùàòèê» áóäå

âèõîäèòè â ³íøîìó ôîðìàò³ ïî â³â-

òîðêàõ, ñåðåäàõ ³ ï’ÿòíèöÿõ.

×èòà÷³, ÿê³ ïåðåäïëàòèëè ãàçåòó

«Õðåùàòèê», ó ÷åòâåð áóäóòü îòðè-

ìóâàòè «Âå÷³ðí³é Êè¿â» ç ïðîãðàìîþ

òåëåáà÷åííÿ íà òèæäåíü. Çì³íè çà-

ïðîâàäæóþòüñÿ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.

Ìè äîêëàäåìî âñ³õ çóñèëü, àáè â ðå-

çóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ îáèäâà âèäàí-

íÿ ñòàëè ùå ö³êàâ³øèìè òà êîðèñí³-

øèìè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âè áóäåòå

çàëèøàòèñü ç íàìè ³ íàäàë³.Äÿêóºìî

çà ðîçóì³ííÿ.

Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ 

ãàçåòè «Õðåùàòèê»

Êèÿíàì ïîâåðíóëè 
9 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè

Çà âòðó÷àííÿ ïðîêóðàòóðè Ñâÿòî-

øèíñüêîãî ðàéîíó ó âëàñí³ñòü ñòî-

ëè÷íî¿ ãðîìàäè ïîâåðíóòî 9 çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê âàðò³ñòþ ïîíàä 3 ìëí

ãðí,ðîçòàøîâàíèõ íà 15-ìó ê³ëîìåò-

ð³ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè.

Ó 2009 ðîö³ ö³ çåìë³ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ ìàéæå 1 ãà Êè¿âðàäà íàäà-

ëà ïðèâàòíèì îñîáàì äëÿ áóä³âíèö-

òâà æèòëîâèõ áóä³âåëü òà ãîñïîäàð-

ñüêèõ ñïîðóä. Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî

ä³ëÿíêè ðîçòàøîâàí³ íà çåìëÿõ ðåê-

ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîáòî ïî-

âèíí³ áóëè âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ

îðãàí³çàö³¿ â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ,

òóðèçìó òà ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ

çàõîä³â.À ñàì³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè âè-

íîñèëèñü ç ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çå-

ìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç ìåòîþ óñóíåííÿ ïîðóøåíü çà-

êîíîäàâñòâà ïðîêóðàòóðîþ ðàéîíó

ïðåä’ÿâëåíî ïîçîâè ïðî ïîâåðíåííÿ

âêàçàíèõ çåìåëü ãðîìàä³ ì³ñòà, ÿê³

ñóä çàäîâîëüíèâ ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íàðàç³ ð³øåííÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî

ðàéñóäó ñòîëèö³ âèêîíàí³ — çåìåëü-

í³ ä³ëÿíêè ïîâåðíóò³ êèÿíàì.

Òèì÷àñîâî ñêàñîâàíî
êóðñóâàííÿ ê³ëüêîõ
ì³ñüêèõ åëåêòðîïî¿çä³â

ßê ïîâ³äîìèëè â ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»,

ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ðåìîíòíèõ

ðîá³ò íà ñòàíö³¿ «Äàðíèöÿ» òèì÷à-

ñîâî ñêàñîâàíî êóðñóâàííÿ òàêèõ

ì³ñüêèõ åëåêòðîïî¿çä³â:

¹ 7428 (Êè¿â-Ïåòð.— Äàðí.) —

ç 11 äî 15 ñåðïíÿ.

¹ 7426 (Êè¿â-Ïåòð.— Äàðí.) —

ç 12 äî 15 ñåðïíÿ.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

158. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо закриття Міжобласної спеціалізованої вечірньої школи 
II % III ступенів Шевченківського району

159. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо забезпечення належної експлуатації житлового фонду
міста Києва

160. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо неналежного розгляду депутатського запиту стосовно
надання інформації про вжиття заходів для захисту права
власності територіальної громади міста Києва

161. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо невиконання рішення Київської міської ради від
13.11.2014 № 375/375 "Про розробку регламенту та положення
про проведення громадських слухань на території міста Києва"
та вжиття невідкладних заходів з належної організації
громадських слухань у місті Києві

162. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо неналежного розгляду виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією)
депутатських звернень та запитів щодо демонтажу незаконно
встановлених тимчасових споруд біля будинку № 30 на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

163. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення газових лічильників у буд. № 5 на вул.
Якуба Коласа у Святошинському районі

164. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення дитячого майданчика біля будинку № 23%а
на вул. Якуба Коласа у Святошинському районі

165. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення лічильників теплової енергії у буд. № 46
на вул. Котельникова у Святошинському районі

166. ПІКОВСЬКИЙ Ігор Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо невключення до порядку денного пленарного засідання
Київської міської ради проектів рішень щодо будівництва
житла для киян, які потерпіли внаслідок діяльності БК "Еліта%
Центр"

167 ПРОКОПІВ Володимир Володимирович В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В. 
Про надання інформації щодо автопарку секретаріату
Київської міської ради

168. СТРАННІКОВ Андрій Миколайович
РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заборони функціонування тимчасової споруди та
скасування дозволу на продаж алкогольних виробів вроздріб

169. СУЛИГА Юрій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту бювету на вул. Севастопольській, 9

170. ТАРАСЮК Павло Ігорович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо необхідності офіційного введення в експлуатацію
споруди Михайлівського Злотоверхого собору та деяких інших
споруд Михайлівського Злотоверхого монастиря

171. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо зобов'язання відновити благоустрій ТОВ "Солум" на вул.
Великій Васильківській, 33 у Печерському районі

172. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо передачі сімейного гуртожитку на вул. Предславинській,
34 до комунальної власності міста Києва

173. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заборони будівництва багатоповерхового будинку з
паркінгом та відновлення благоустрою на вул. Редутній, 32

174. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виділення коштів на ремонт приміщень школи № 285 на
вул. Полярній, 8%в у Оболонському районі

175. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення контейнерів для сміття у Пущі%Водиці

176. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо приведення в належний стан каскаду озер у Пущі%Водиці

177. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо прибирання зупинок громадського транспорту у Пущі%
Водиці

178. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заповідних лісів і територій у Пущі%Водиці

179. ХАРЧЕНКО Олександр Володимирович Прем'єр%міністру України Яценюку А. П.  
Щодо невиконання депутатського запиту
Держсільгоспінспекцією в м. Києві та невиконання
контрольних функцій за підлеглими підрозділами Державною
інспекцією сільського господарства України

180. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонтних робіт у будинку № 12%а на вул.
Кіквідзе у Печерському районі

181. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо забезпечення житлових прав громадянина Панчука
Олександра Олександровича

182. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення ТОВ "Київський центр контактної корекції
зору "ІРІДА" ставки орендної плати за користування
нежитловим приміщенням у розмірі 5 % від вартості об'єкта
оренди

183. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Міністру юстиції України Петренку П. Д.  
Щодо тлумачення деяких положень Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи" від
28.12.2014 № 71%VIII

184. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Міністру освіти і науки України Квіту С. М.  
Щодо законодавчого врегулювання функціонування
батьківських фондів при загальноосвітніх навчальних закладах

Щодо здійснення заходів, пов’язаних із відновленням роботи
дошкільного навчального закладу на вул. Дніпродзержинській у

Дарницькому районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 663/1527 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 51 частини першої статті 26, частин
другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої та п’ятої
статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Закону України
«Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно)промисловому комплексі», з метою
задоволення освітніх потреб киян та використання будівлі колишнього дошкільного навчального закладу
№ 331 на вул. Дніпродзержинській, 110 у Дарницькому районі міста Києва за цільовим призначенням Київ)
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

За�інчення	додат�	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	 28.05.2015�№�561/1425

Почато�		номері	за	11	серпня	2015	р.

1.�Дор�чити�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації)�вжити�належних�ор�анізаційно-

правових�заходів�для�передачі�із�державної

до��ом�нальної�власності�б�дівлі�та�віднов-

лення�діяльності�дош�ільно�о�навчально�о

за�лад��№ 331�на�в�л.�Дніпродзержинсь�ій,

110���Дарниць�ом��районі�міста�Києва.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�на�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення:

2.1.�У�місячний�термін�зверн�тися�до�Дер-

жавно�о��онцерн��«У�роборонпром»�з�про-

позицією�щодо�передачі�із�державної�до��о-

м�нальної�власності�нер�хомо�о�майна,�за-

значено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Під�от�вати�та��з�одити�з�Державним

�онцерном�«У�роборонпром»�пропозиції�(�мо-

ви)�щодо�передачі�нер�хомо�о�майна,�зазна-

чено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

2.3.�Після�прийняття�рішення�Державним

�онцерном�«У�роборонпром»�про�передач�

з�державної�до��ом�нальної�власності�нер�-

хомо�о�майна�під�от�вати�та�подати�на�роз-

�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рішення�що-

до�прийняття�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�нер�хо-

мо�о�майна,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення.

2.4.�Під�от�вати�та�подати�на�роз�ляд�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�пропозиції,�пов’язані�з

ре�онстр��цією�нер�хомо�о�майна�та�віднов-

ленням�роботи�дош�ільно�о�навчально�о�за-

�лад�,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

�ої�ради�з�питань�власності�та�постійн���омі-

сію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�освіти,

на��и�та�інноваційної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова  В. Кличко

Про реорганізацію комунального підприємства 
«Шляхово)експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль»
Рішення Київської міської ради № 676/1540 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 59, 121 Господарського кодексу України, статей 104)107 Цивільного кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою еконо)
мії бюджетних коштів та належного утримання майна, що знаходиться у власності територіальної громади
міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про припинення комунального підприємства 
«Солом’янкабудінвест» Солом’янської районної в місті Києві

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 685/1549 від 16 липня 2015 року

Відповідно до частини першої статті 59, статті 60 Господарського кодексу України, статей 104, 105 Цивіль)
ного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», а також враховуючи недоцільність подальшої діяльності комунального підприємства «Солом’ян)
кабудінвест» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ом�нальне�підприємство

«Солом’ян�аб�дінвест»�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�(�од

ЄДРПОУ�31055458)�шляхом�лі�відації.

2.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації:

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішен-

ня.

2.2.�Утворити�та�затвердити�с�лад�лі�віда-

ційної��омісії��ом�нально�о�підприємства

«Солом’ян�аб�дінвест»�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

2.3.�Затвердити�проміжний�баланс�та�лі�-

відаційний�баланс���встановленом��за�оно-

давством�У�раїни�поряд��.

3.�Встановити�стро��заявлення��редито-

рами�своїх�вимо��до��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Солом’ян�аб�дінвест»�Солом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції�2�місяці�з�дня�оп�блі��вання�повідомлен-

ня�про�йо�о�припинення�шляхом�лі�відації.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання�та�постійн���омі-

сію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власно-

сті.

Київський міський голова 
В. Кличко

1.�Реор�аніз�вати��ом�нальне�підприємство

«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ремон-

т��та��триманню�автомобільних�шляхів�та�спо-

р�д�на�них�«Ма�істраль»�шляхом�йо�о�приєд-

нання�до��ом�нально�о�підприємства�«Шля-

хово-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт�

та��триманню�автомобільних�шляхів�та�спо-

р�д�на�них�Голосіївсь�о�о�район�»�м.�Києва.

2.�Встановити�стро��заявлення��редитора-

ми�своїх�вимо��2�місяці�з�дня�оп�блі��вання

повідомлення�про�рішення�щодо�реор�аніза-

ції��ом�нально�о�підприємства�«Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�«Ма�істраль».

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
12 ñåðïíÿ 2015 ð.

¹116(4712)

3

Київський міський голова В. Кличко

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.2.�Утворити��омісію�з�реор�анізації��о-

м�нально�о�підприємства�«Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них

«Ма�істраль»�шляхом�йо�о�приєднання�до��о-

м�нально�о�підприємства�«Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них

Голосіївсь�о�о�район�»�м.�Києва.

3.3.�Затвердити�передавальний�а�т���вста-

новленом��поряд��.

3.4.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�ві-

дання�за��ом�нальним�підприємством�«Шля-

хово-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт�

та��триманню�автомобільних�шляхів�та�спо-

р�д�на�них�Голосіївсь�о�о�район�»�м.�Києва

майно�реор�анізовано�о��ом�нально�о�під-

приємства�«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автомобіль-

них�шляхів�та�спор�д�на�них�«Ма�істраль».

3.5.�Затвердити�зміни�до�стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�«Шляхово-е�спл�атацій-

не��правління�по�ремонт��та��триманню�ав-

томобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Голосі-

ївсь�о�о�район�»�м.�Києва.

3.6.�Привести�свої�нормативно-правові�а�-

ти���відповідність�до�цьо�о�рішення.

4.�Взяти�до�відома,�що��ом�нальне�підпри-

ємство�«Шляхово-е�спл�атаційне��правління

по�ремонт��та��триманню�автомобільних�шля-

хів�та�спор�д�на�них�Голосіївсь�о�о�район�»

м.�Києва�є�правонаст�пни�ом�реор�анізова-

но�о��ом�нально�о�підприємства�«Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�«Ма�істраль».

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

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

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

�ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження детального плану території в межах 
проспекту Возз’єднання, Харківського шосе, залізничної колії,
вулиці Академіка Шліхтера у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 825/1689 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про за)
твердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська місь)
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�детальний�план�території�в

межах�просп.�Возз’єднання,�Хар�івсь�о�о�шо-

се,�залізничної��олії,�в�л.�А�адемі�а�Шліхтера

��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�відповідно�до

основних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів,�що

додаються.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

23.07.2015�№ 825/1689

Основні техніко)економічні показники детального плану території 
в межах просп. Возз’єднання, Харківського шосе, залізничної колії, 

вул. Академіка Шліхтера у Дніпровському районі м. Києва

№ 
п/п Показники

Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап на
7 років

Етап на 15
) 20 років

1 2 3 4 5 6

1. Територія ДПТ га 167,0 167,0 167,0

Територія кварталів у межах червоних ліній, га % % %

у тому числі:

1.1 % житлова забудова 51,94 64,46 64,46

У тому числі:

а) квартали садибної забудови га % % %

б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням
гуртожитків)

га 51,94 64,46 64,46

1.2 % ділянки установ і підприємств обслуговування (крім
підприємств і установ мікрорайонного значення)

га 6,58 6,95 6,95

1.3 % зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного
значення)

га 1,64 7,28 10,92

1.4 % вулиці в межах червоних ліній га 19,28 25,86 30,86

1.5 Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової,
виробничої, комунально%складської, інженерного
обладнання, курортної, лікувальної тощо)

51,55 37,56 37,56

1.6 % інші території (в т.ч. водні поверхні) га

2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього: тис. осіб 22,86 34,8 34,8

у тому числі:

% у садибній забудові

% у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) 22,86 34,8 34,8

2.2 Щільність населення осіб/га 450 560 560

у тому числі:

% у садибній забудові осіб/га % % %

% у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) осіб/га 450 560 560

Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київради 
VII скликання 11.06.2015

Рішення Київської міської ради № 614/1478 від 11 червня 2015 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�засідан-

ня�III�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�11.06.2015�та-

�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Верховної�Ради�У�раїни.

3.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни�щодо�б�дівництва�центра-

лізовано�о�сховища�для�збері�ання�відпрацьова-

но�о�ядерно�о�палива.

4.�Про�пор�шення�перед��оловою�Верховної

Ради�У�раїни��лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У�раїни�Яц�ня�Оле�сандра

Михайловича.

5.�Про�повноваження�о�ремих�ор�анів�само-

ор�анізації�населення�(пілотний�прое�т).

6.�Про�забезпечення�обов’яз�ово�о�обладнан-

ня�панд�сами�об’є�тів�соціальної�інфрастр��т�-

ри�обсл��ов�вання�населення�м.�Києва.

7.�Про�посилення��онтролю�за�розміщенням

зв��ової�ре�лами�на�в�лицях�міста�Києва.

8.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від

02.04.2015�№ 330/1195�«Про�створення�тимча-

сової��онтрольної��омісії�Київради�з�питань�пе-

ревір�и�і��онтролю�за�проведенням�лі��вання�та

реабілітації��иян —��часни�ів�бойових�дій���зоні

проведення�антитерористичної�операції».

9.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці�на�в�лиці�Теодора�Драйзера,�34���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва.

10.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці�на�перетині�в�лиць�За�ревсь�о�о�та�Цвє-

таєвої���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

11.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці�біля�станції�метро�«Осо�ор�и»,�непарна�сто-

рона,���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

12.�Про�створення�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань��онтролю�за

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

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

�ом�нальних�підприємств���сфері�розміщення

тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів

перес�вної�дрібно�роздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонар-

них�за�ладів�ресторанно�о��осподарства.�(прий-

нято	за	основ	28.05.2015)

13.�Про�внесення�змін�до�додат���до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�червня�2004�ро��

№ 322/1532�«Про�затвердження�перелі���об’є�-

тів�ре�онстр��ції,�реставрації,�незавершено�о�б�-

дівництва,�що�належать�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва».

14.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�20.04.2015�№ 08/231-848/ПР).

15.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�27.04.2015�№ 08/231-1081/ПР).

16.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�30.04.2015�№ 08/231-1113/ПР).

17.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�30.04.2015�№ 08/231-1112/ПР).

18.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�15.04.2015�№ 08/231-699/ПР).

19.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�(від�28.04.2015�№ 08/231-1084/ПР).

20.�Про�в�лючення�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�нежилих�при-

міщень�(від�30.04.2015�№ 08/231-1111/ПР).

21.�Про�змін��тип��та�назви�навчально-вихов-

но�о��омпле�с��«Дош�ільний�навчальний�за�лад

—�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�«Сонеч-

�о»�на�дош�ільний�навчальний�за�лад (ясла-са-

до�)�№ 642�Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва»�(від

30.04.2015�№ 08/231-1115/ПР).

22.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Біло�с��І�орю�Іванович�,�Романен�о

Людмилі�Іванівні�та�Ролен���І�орю�Оле�сійович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівельні�спор�д�на�в�л.

Та�ільсь�ій,�32���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9103).

23.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Запольсь�ій�Прас�овії�Павлівні�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Сов-

сь�ій,�18���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(П-9193).

24.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Нові�овій�Вірі�Іванівні�для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ш�ільній,�35���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9219).

25.�Про�передач���ромадянці�Л��ашовій�Ірині

Оле�сіївні���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Передовій,�25-����Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-11622).

26.�Про�передач���ромадянин��Юр���Василю

Леонідович����приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово-

�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Волош�овій,�6���Солом’янсь�ом��районі�м.

Києва�(А-10843).

27.�Про�передач���ромадянці�Сідлярен�о�Гали-

ні�Станіславівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Вчительсь�ій,�16���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-8149).

28.�Про�передач���ромадянин��Рапліс��Воло-

димир��Анатолійович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Малиновій,�30-б���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-17889).

29.�Про�передач���ромадянин��Ди�ом��Андрію

Оле�сандрович����приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Совсь�ом�,�39���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва.�(А-8758).

30.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Ало�ор»�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�автотранспортно�о�підприємства�і�вироб-

ничими�та�адміністративними�б�дівлями�і�спор�-

дами�на�в�л.�Мар�а�Вовч�а,�18-а�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�

(А-19893).

31.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Тор�-сервіс�К»,��ромадянці

Санд�ля��Світлані�Володимирівні,��ромадянин�

Форма�ідов��Оле���Володимирович��до�оворів

оренди�земельних�діляно��для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйон��на

площі�Приво�зальній,�1�(літ.�К)���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о

(А-21137).

32.�Про�поновлення�Державном���правлінню

справами�до�овор��оренди�земельної�ділян�и

для�б�дівництва�житлово�о�б�дин���з�підземною

автостоян�ою�на�в�л.�К�дрявсь�ій,�45���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�(А-20652).

33.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АНТЕЛ-СТАНДАРТ»�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�АЗС,

б�дівництва��афе-ма�азин��та�автомий�и�на�в�л.

Олени�Телі�и,�61-а���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-20988).

34.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«БАУРІС»�до�овор��оренди�зе-
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мельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�АЗС,�б�дівниц-

тва��афе-ма�азин��на�в�л.�Фр�нзе,�58���Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-20725).

35.�Про�поділ�та�поновлення�до�оворів�орен-

ди�земельних�діляно�,�що�переб�вають�в�орен-

ді�товариства�з�обмеженою�відповідальністю

«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ»,�із�внесенням�змін�до

до�оворів�оренди�земельних�діляно��та�пере-

дач��земельних�діляно��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ»�між�в�л.

Раїси�О�іпної�та�просп.�Броварсь�им�(набереж-

на�р.�Дніпро)���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

для�бла�о�строю�території�з�влашт�ванням�пар-

�ової�території,�спортивно�о�майданчи�а�та�при-

чал��з�човновою�станцією�(А-20863).

36.�Про�поділ�та�поновлення�до�овор��оренди

земельної�ділян�и,�що�переб�ває�в�оренді�това-

риства�з�обмеженою�відповідальністю�«Ровес-

ни�»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��афе�на

площі�Солом’янсь�ій,�25���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21212).

37.�Про�поділ�земельної�ділян�и,�що�переб�ває

в�оренді�п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Ре�-

лама»�на�в�л.�Верхній�Вал,�2-а�та�в�л.�Верхній

Вал�—�в�л.�Воздвиженсь�ій,�4-12,���Подільсь�о-

м��районі�м.�Києва,�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�та�передач��земельної�ді-

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«БЦ�РЕКЛАМА»�на�в�л.�Верхній�Вал,

2-а���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-вироб-

ничо�о�майново�о��омпле�с��(А-21246).

38.�1)�Про�внесення�змін���додато��до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.04.2009�№431/1487

«Про�приватизацію�земельних�діляно��для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлових�б�дин�ів,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва»�(А-20639).

39.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«АЛБАТРАНС�ІНВЕСТ»�від�07.02.2007�№82-

6-00474,�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�15.03.2007�№ 364/1025.

40.�Про�відмов��приватном��підприємств�

«Арабела-Плюс»���поновленні�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�авто�сервісно�о�центр��на�в�л.

Бо�атирсь�ій�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

41.�Інформація�про�ви�онання�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22.01.2015�№ 23/888�«Про

подання�та�оприлюднення�деп�татами�Київсь�ої

місь�ої�ради�де�ларацій�про�майно,�доходи,�ви-

трати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер��за�ми-

н�лий�рі�».

42.�Про�внесення�змін���додат�и�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�13�листопада�2014�ро��

№ 373/373�«Про�повернення�історичних�назв�та

переймен�вання�в�лиць,�площ,�пров�л�ів���міс-

ті�Києві».

43.�Про�внесення�змін�до�о�ремих�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

44.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро���№487/9975

«Про�переймен�вання��ом�нально�о�підприєм-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївінжб�дсервіс».

45.�Про�створення�центр��розвит���дитини

«Я+Сім’я»�Оболонсь�о�о�район�.

46.�Про�дере��ляцію�і�спрощення�поряд���пе-

реведення�жилих�б�дин�ів�і�жилих�приміщень��

нежилі�в�місті�Києві.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження змін до Статуту Дитячого спеціалізованого 
санаторію «Дружний» територіального медичного об’єднання

«САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві
Розпорядження № 192 від 5 березня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою виправлення
технічної помилки, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Дитячо�о

спеціалізовано�о�санаторію�«Др�жний»�тери-

торіально�о�медично�о�об’єднання�«САНАТОР-

НОГО�ЛІКУВАННЯ»���місті�Києві,�затверджено-

�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�від�18�липня�2008�ро���№ 979�(в

реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�14�січня�2015�ро��

№ 18),�що�додаються.

2.�Дитячом��спеціалізованом��санаторію

«Др�жний»�територіально�о�медично�о�об’єд-

нання�«САНАТОРНОГО�ЛІКУВАННЯ»���місті�Ки-

єві�зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т����поряд��,

встановленом��за�онодавством�У�раїни.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

05.03.2015�№192

ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ «ДРУЖНИЙ» 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ»
У МІСТІ КИЄВІ

(Ідентифі�аційний��од�19426836)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Стат�т�

Дитячо�о�спеціалізовано�о�санаторію�«Др�жний»�територіально�о�медично�о

об’єднання�«САНАТОРНОГО�ЛІКУВАННЯ»���місті�Києві)

П�н�т�1.5.�розділ��1�Стат�т��ви�ласти���та�ій�реда�ції:�«1.4.�Місцезнаходження�Установи:�

в�л.�Киево-Мироць�а,�133,�м.�Б�ча,�Київсь�а�обл.,�08292.»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішньобудинкових інженерних мереж,

споруд та обладнання житлово)будівельного кооператива 
«ІНДИКАТОР)7»

Розпорядження № 190 від 4 березня 2015 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 житлово)будівельного кооператива «ІНДИКАТОР)7» (листи від 01 ве)
ресня 2014 року № 47, від 15 вересня 2014 року № 49 та протокол загальних зборів членів ЖБК від 18 червня
2014 року № 2/2014), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«Київенер�о»�зов-

нішньоб�дин�ові�інженерні�мережі,�спор�ди�та

обладнання�житлово-б�дівельно�о��ооперати-

ва�«ІНДИКАТОР-7»�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалі-

зації�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер-

�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а

��ладена�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�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)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішньоб�дин�ових�інженерних�мереж,�спор�д

та�обладнання,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження�на��мовах,�визначених�У�одою.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	
Ознайомитися	з	ним	можна	

в	се�ретаріаті	Київради

Про затвердження структури Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 194 від 5 березня 2015 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», розпорядження Київ)
ського міського голови від 16 грудня 2014 року № 492 «Про затвердження граничної чисельності працівників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс)
трації)», з урахуванням рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядку)
вання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»
з метою впорядкування структури Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської місь)
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�роз-

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

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

від�29��р�дня�2012�ро���№ 2381�«Про�затвер-

дження�стр��т�ри�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

від�15�травня�2013�ро���№ 701�«Про�затвер-

дження�змін�до�стр��т�ри��Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)»;

від�12�вересня�2013�ро���№ 1615�«Про�затвер-

дження�змін�до�стр��т�ри�Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)»;

від�24�жовтня�2014�ро���№ 1196�«Про�внесен-

ня�змін�до�стр��т�ри�Департамент��е�ономі�и

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)».

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Затверджено�

Розпорядження�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

05.03.�2015�№ 194

Структура 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�відділ

1.2.�Відділ�до��ментально�о�забезпечення

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

1.4.�Се�тор��адрової�роботи

1.5.�Головний�спеціаліст—��повноважена�осо-

ба�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

1.6.�Управління�з�питань�пайової��часті�

Відділ�з�питань�пайової��часті

Відділ�з��онтролю�ви�онання�до�оворів�па-

йової��часті

1.7.�Управління�т�ризм�

Відділ�ор�анізації�т�ристичної�діяльності

Відділ�з�питань�іміджевої�та�інформаційної

політи�и

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департа-

мент�

2.1.�Управління�з�питань��апітальних�в�ла-

день�та�розвит���інфрастр��т�ри

Зведений�відділ�з�питань��апітальних�в�ладень

Відділ�з�питань�розвит���соціальної�інфрастр��-

т�ри

Відділ�з�питань�розвит���житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління��оординації�ре�іональної

е�ономічної�політи�и

3.1.�Управління��оординації�ре�іональної�по-

літи�и

Відділ�з�питань�ре�іонально�о�розвит��

Відділ�страте�ічно�о�розвит���та��оордина-

ції�місь�их�цільових�про�рам

Відділ�з�питань�фінансової�політи�и�та�роз-

вит���реально�о�се�тор��е�ономі�и

Відділ�е�ономічно�о�аналіз��діяльності��о-

м�нальних�підприємств

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління�з�питань�інвестиційної�та

зовнішньое�ономічної�політи�и

Управління�з�питань�інвестиційної�та�зовніш-

ньое�ономічної�політи�и

Відділ�зал�чення�інвестицій

Відділ�інвестиційних�прое�тів

Відділ�зовнішньое�ономічної�діяльності�та

реєстрації�іноземних�інвестицій

5.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління�цінової�політи�и

Управління�з�питань�цінової�політи�и

Відділ�тарифів�на�житлові�посл��и

Відділ�тарифів�на��ом�нальні�посл��и

Відділ�ціно�творення�на�соціально�знач�щі

товари�та�посл��и

Керівник апарату В. Бондаренко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���місті�Києві�07�липня�2015�ро���за�№�86/1197

Про затвердження нормативів питного водопостачання та норм
споживання послуг з централізованого постачання холодної 

води, централізованого постачання гарячої води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем) у місті Києві
Розпорядження № 579 від 16 червня 2015 року

Відповідно до пункту 7 статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 3 частини
першої статті 7 Закону України «Про житлово%комунальні послуги», статті 29 Закону України «Про питну во%
ду та питне водопостачання», Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, за%
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107, Правил надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвер%
джених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, враховуючи науково обґрун%
товані нормативи питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого постачання хо%
лодної і гарячої води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), розроблені дер%
жавним підприємством «Науково%дослідний та конструкторсько%технологічний інститут міського господар%
ства», з метою забезпечення необхідних обсягів постачання питної води та упорядкування нарахування пла%
ти за спожиті комунальні послуги населенню міста Києва:

1.�Затвердити�нормативи�питно�о�водопос-

тачання�та�норми�споживання�посл���з�центра-

лізовано�о�постачання�холодної�води,�цен-

тралізовано�о�постачання��арячої�води,�во-

довідведення�(з�ви�ористанням�вн�трішньоб�-

дин�ових�систем)���місті�Києві,�що�додають-

ся.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���місті�Києві�07�липня�2015�ро����за�№�86/1197

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.06.2015�№�579

Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг 
з централізованого постачання гарячої води, централізованого постачання

холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) у місті Києві

№ Види благоустрою житлового фонду Загальний
норматив
питного
водопо�
стачання на
1 особу

Норми споживання послуг з
централізованого постачання
гарячої води,
централізованого постачання
холодної води (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем) на 1 особу

Норми споживання послуг
з водовідведення  (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем) на 1 особу

Холодної води Гарячої води Холодної
води

Гарячої води

л/добу м3/
міс

л/добу   м3/
міс

л/добу  м3/
міс

л/добу м3/
міс

л/добу м3/
міс

ПРИВАТНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

1 3 користуванням питною водою з
вуличних водорозбірних колонок

60,0 1,8 60,0 1,8 � � � � � �

2 3 користуванням питною водою з
дворових водорозбірних колонок
або кранів

110,0 3,3 110,0 3,3 � � � � � �

3 3 водопроводом, каналізацією, без
ванн з газопостачанням

120,0 3,6 120,0 3,6 � � 120,0 3,6 � �

4 3 водопроводом, місцевою
каналізацією (вигрібом), з ваннами
та газовими (електро�)
водопідігрівачами

170,0 5,1 170,0 5,1 � � 170,0 5,1 � �

5 3 водопроводом, каналізацією, з
ваннами та газовими (електро�)
водонагрівачами

210,0 6,3 210,0 6,3 � � 210,0 6,3 � �

6 3 водопроводом, каналізацією,
централізованим гарячим
водопостачанням, з ваннами
завдовжки більше ніж 1500 мм,
обладнаними душами

250,0 7,5 150,0 4,5 100,0 3,0 150,0 4,5 100,0 3,0

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

7 3 водопроводом, каналізацією, без
ванн

100,0 3,0 100,0 3,0 � � 100,0 3,0 � �

8 3 водопроводом, каналізацією, без
ванн з газопостачанням

120,0 3,6 120,0 3,6 � � 120,0 3,6 � �

9 3 водопроводом, каналізацією,
ваннами і газовими (електро�)
водонагрівачами

210,0 6,3 210,0 6,3 � � 210,0 6,3 � �

10 3 водопроводом, каналізацією,
централізованим гарячим
водопостачанням, з
умивальниками, мийками та
душами

220,0 6,7 130,0 3,9 90,0 2,8 130,0 3,9 90,0 2,8

11 3 водопроводом, каналізацією,
централізованим гарячим
водопостачанням, з сидячими
ваннами та душами

230,0 6,9 135,0 4,05 95,0 2,85 135,0 4,05 95,0 2,85

12 3 водопроводом, каналізацією,
централізованим гарячим
водопостачанням, з ваннами
завдовжки більше ніж 1500 мм,
обладнаними душами

250,0 7,5 150,0 4,5 100,0 3,0 150,0 4,5 100,0 3,0

13 Гуртожитки 100,0 3,0 60,0 1,8 40,0 1,2 60,0 1,8 40,0 1,2

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення шкільних ярмарків 
до нового 2015—2016 навчального року

Розпорядження № 756 від 3 серпня 2015 року
Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван%

ня в Україні», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», рішення Київ%
ської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд тор%
говельного, побутового, соціально%культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької ді%
яльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25
грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у місті Ки%
єві», з метою забезпечення школярів міста Києва товарами шкільного асортименту до нового 2015—2016 на%
вчального року, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�15 —�16�серпня�2015�ро���тема-

тичний�за�альномісь�ий�ш�ільний�ярмаро��з

продаж��товарів�ш�ільно�о�асортимент��на�в�л.

Хрещати��(непарна�сторона,�нижній�трот�ар

від�центрально�о�виход��зі�станції�метро�«Хре-

щати�»�до�Бессарабсь�ої�площі)�(далі —�за-

�альномісь�ий�ш�ільний�ярмаро�),�а�та�ож�з

01�серпня�2015�ро���до�10�серпня�2015�ро���те-

матичні�районні�ш�ільні�ярмар�и�з�продаж��то-

варів�ш�ільно�о�асортимент��(далі —�районні

ш�ільні�ярмар�и).

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Місь-

�ий�ма�азин»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —

КП�«Місь�ий�ма�азин»)�ор�анізатором�за�аль-

номісь�о�о�ш�ільно�о�ярмар��,�а�та�ож�ор�а-

нізатором�спільно�з�районними�в�місті�Києві

державними�адміністраціями�районних�ш�іль-

них�ярмар�ів.

3.�КП�«Місь�ий�ма�азин»:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є�тів

тор�івлі�та��ромадсь�о�о�харч�вання,�об’є�тів

та�місць�проведення�майстер-�ласів�і�дитячих

розва��під�час�за�альномісь�о�о�ш�ільно�о�яр-

мар���та�по�одити�її�з�Департаментом�промис-

ловості�та�розвит���підприємництва�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

3.2.�Спільно�з�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями�визначити�місця�про-

ведення�районних�ш�ільних�ярмар�ів,�розро-

бити�схем��розміщення�об’є�тів�тор�івлі�на

районних�ш�ільних�ярмар�ах�та�по�одити�їх�з

Департаментом�промисловості�та�розвит���під-

приємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

3.3.�Спільно�з�Департаментом�промислово-

сті�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районними�в�міс-

ті�Києві�державними�адміністраціями�зал�чити

��встановленом��поряд���до��часті�в�за�аль-

номісь�ом��ш�ільном��ярмар���та�районних

ш�ільних�ярмар�ах�підприємства�ле��ої�про-

мисловості�міста�Києва,�виробни�ів�товарів

ш�ільно�о�асортимент��з�інших�ре�іонів�У�ра-

їни,�дистриб’юторів�та�підприємства�тор�івлі.

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

ністраціям�визначити�перелі��підприємств�тор-

�івлі,�що�б�д�ть�здійснювати�продаж�товарів

ш�ільно�о�асортимент��до�ново�о�2015—2016

навчально�о�ро��,�та�здійснити�ор�анізаційні

заходи�щодо�забезпечення�їх�відповідним�ре�-

ламним�оформленням.

5.�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

міністрації)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних

питань�під�час�проведення�за�альномісь�о�о

ш�ільно�о�ярмар���та�районних�ш�ільних�яр-

мар�ів.

6.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��ом�-

нальном��підприємств��«Київсь�ий�метропо-

літен»�забезпечити�інформ�вання�меш�анців

столиці�про�проведення�за�альномісь�о�о�ш�іль-

но�о�ярмар��.

7.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�спільно�з�Департаментом���льт�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).�Київ-

сь�им�місь�им�центром�народної�творчості�та

��льт�рних�досліджень�ор�аніз�вати�під�час�за-

�альномісь�о�о�ш�ільно�о�ярмар���15�серпня

2015�ро���з�13.00�до�15.00�вист�пи�дитячих��о-

ле�тивів�народної�творчості.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації),�забезпечити

чер��вання�бри�ади�швид�ої�(е�стреної)�ме-

дичної�допомо�и�під�час�проведення�за�аль-

номісь�о�о�ш�ільно�о�ярмар��.

9.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни�в�місті�Києві�забезпечити�охорон���ромад-

сь�о�о�поряд���під�час�проведення�за�ально-

місь�о�о�ш�ільно�о�ярмар���та�районних�ш�іль-

них�ярмар�ів.

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

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

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

єва�П.�О.�та��олів�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій.

Голова В. Кличко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх теплових, водопровідних 
та каналізаційних мереж ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д. І. А. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Розпорядження № 178 від 26 лютого 2015 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д. І. А. ДЕВЕЛОП%
МЕНТ» (листи від 27 листопада 2013 року № 188/13 та від 12 травня 2014 року № 45%03/14), з метою надійного
утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядуван%
ня:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«Київенер�о»�зов-

нішні�теплові�мережі�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«Д.�І.�А.�ДЕВЕ-

ЛОПМЕНТ»�з�ідно�з�додат�ом�1,�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�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а

��ладена�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�зовнішні�во-

допровідні�та��аналізаційні�мережі�ТОВАРИ-

СТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ»�з�ідно�з�додат�ом�2,

в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�про

передач��в��правління�від�ритом��а�ціонер-

ном��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київ-

водо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�влас-

ністю�територіальної��ромади�міста�Києва�від

20�листопада�2003�ро���(зі�змінами�та�допов-

неннями),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київво-

до�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією.
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3.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішніх�теплових,�водопровідних�та��аналізацій-

них�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�та�п�н�ті�2

цьо�о�розпорядження�на��мовах,�визначених

відповідними�У�одами.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади ‘міста Києва зовнішніх водопровідних, каналізаційних,

інженерних мереж зовнішнього освітлення з обладнанням 
та теплових мереж ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКБУДІНВЕСТ»
Розпорядження № 181 від 27 лютого 2015 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін%
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ%
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКБУДІНВЕСТ» (листи від 14 січня 2014 року № 31, від
14 січня 2014 року № 32 та від 14 січня 2014 року № 33), з метою надійного утримання та якісного обслуговуван%
ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�зовнішні�водопровідні

та��аналізаційні�мережі�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ�«МІСЬКБУДІНВЕСТ»�з�ідно�з�додат-

�ом�1,�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�о-

дою�про�передач��в��правління�від�ритом��а�-

ціонерном��товариств��«А�ціонерна��омпанія

«Київводо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною

власністю�територіальної��ромади�міста�Києва

від�20�листопада�2003�ро���(зі�змінами�та�до-

повненнями),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київ-

водо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

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

ання�за��ом�нальним�підприємством�еле�тро-

мереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Ки-

ївмісь�світло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�ос-

вітлення�з�обладнанням�ТОВАРИСТВА�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДІВЕЛЬ-

НА�КОМПАНІЯ�«МІСЬКБУДІНВЕСТ»�з�ідно�з

додат�ом�2.

3.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«Київенер�о»�теп-

лові�мережі�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ

«МІСЬКБУДІНВЕСТ»�з�ідно�з�додат�ом�3�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�ре-

алізації�прое�т���правління�та�реформ�вання

енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�верес-

ня�2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а

��ладена�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішніх�водопровідних,��аналізаційних,�інженер-

них�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з�обладнан-

ням�та�теплових�мереж,�зазначених���п�н�тах

1,2,3.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про передачу земельної ділянки 
на вул. Великій Житомирській, 32 у Шевченківському районі 

м. Києва із земель державної власності до земель 
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 185 від 2 березня 2015 року
Відповідно до статей 17, 117, 122, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», За%
кону України «Про столицю України — місто%герой Київ», враховуючи набуття товариством з обмеженою
відповідальністю «АКВАПЛАЗ» права власності на нежилий будинок на вул. Великій Житомирській, 32 (літ. А)
(договір купівлі%продажу нежилого будинку від 18.01.2010), з метою впорядкування земельних відносин, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити��осподарсь�ом��департамен-

т��Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�пра-

во�постійно�о��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�площею�0,1006��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:91:157:0009)�на�в�л.�Вели-

�ій�Житомирсь�ій,�32���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,�наданої�відповідно�до�рішення

Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 11.10.2005

№ 214/3675�«Про�надання��осподарсь�ом�

департамент��Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі

на�в�л.�Вели�ій�Житомирсь�ій,�32���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва»,�право��орист�ван-

ня�я�ою�посвідчено�державним�а�том�на�пра-

во�постійно�о��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�від�14.04.2006�№ 01-9-00076�(спра-

ва�А-21285).

2.�Передати�за�а�том�приймання—пере-

дачі�земельн��ділян���(�адастровий�номер

8000000000:91:157:0009)�державної�власно-

сті�до�земель��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва.

3.�Господарсь�ом��департамент��Міністер-

ства�вн�трішніх�справ�У�раїни�поверн�ти�до

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�державний

а�т�на�право�постійно�о��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�від�14.04.2006�№ 01-9-

00076.

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�поін-

форм�вати��осподарсь�ий�департамент�Мі-

ністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�про�прий-

няття�цьо�о�рішення.

5.�Земельн��ділян��,�зазначен��в�п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�віднести�до�земель

запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

обладнання реконструйованого світлофорного об’єкта 
на перетині вулиць В’ячеслава Чорновола, Маршала Рибалка 

та Золотоустівської у Шевченківському районі міста Києва
Розпорядження № 187 від 2 березня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час%
тини другої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ%
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас%
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со%
ціальної інфраструктури», листи публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»
від 18 листопада 2014 року № 06160/0/2%14 та від 10 грудня 2014 року № 06817/0/2%14, витяг № 2 з протоко%
лу засідання правління публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від
20.05.2014 № 19 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�м.�Києва�від�п�б-

лічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Холдин�ова

�омпанія�«Київмісь�б�д»�обладнання�ре�он-

стр�йовано�о�світлофорно�о�об’є�та�на�пере-

тині�в�лиць�В’ячеслава�Чорновола,�Маршала�Ри-

бал�а�та�Золото�стівсь�ої���Шевчен�івсь�ом�

районі�міста�Києва�первісною�вартістю�211825,0

�рн�(без�ПДВ)�з�ідно�з�додат�ом�та�за�ріпити

йо�о�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��о-

м�нальним�підприємством�«Київдорсервіс».

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

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

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

ції)�спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Ки-

ївдорсервіс»�вжити�заходів�щодо�приймання-

передачі�майна,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про визначення комунальної корпорації «Київавтодор» 
генеральним замовником для організації 

та проведення процедур закупівель солі за рамковими угодами 
Розпорядження № 189 від 4 березня 2015 року

Відповідно до статей 1, 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель», Порядку визначення ге%
неральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами, затвер%
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 602, наказу Міністерства еконо%
мічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 «Про затвердження Переліку товарів і по%
слуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 7
травня 2012 року за № 785/21098:

І.�Визначити��ом�нальн���орпорацію�«Київ-

автодор»��енеральним�замовни�ом�для�ор�а-

нізації�та�проведення���2015 —�2018�ро�ах�про-

цед�р�за��півель�солі�технічної�(сіль�і�чистий

хлорид�натрію;�вода�морсь�а�та�сольові�роз-

чини�(сіль�для�промислово�о�переробляння)

за�рам�овими���одами�за�рах�но���оштів�бю-

джет��м.�Києва�в�інтересах�замовни�ів —��о-

м�нальних�підприємств,�що�входять�до�сфе-

ри��правління�Департамент��транспортної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»��

встановленом��поряд��:

2.1.�Провести�процед�ри�за��півель�солі�тех-

нічної�(сіль�і�чистий�хлорид�натрію;�вода�мор-

сь�а�та�сольові�розчини�(сіль�для�промисло-

во�о�переробляння).

2.2.�Забезпечити�дотримання�вимо��Поряд-

���визначення��енеральних�замовни�ів�та�взає-

модії�замовни�ів�з��енеральним�замовни�ом

за�рам�овими���одами,�затверджено�о�поста-

новою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�04�липня

2012�ро���№ 602.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��т�-

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

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

безпечити�оприлюднення�цьо�о�розпоряджен-

ня�на�веб-порталі�Уповноважено�о�ор�ан���

сфері�за��півель���встановленом��поряд��.

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

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

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

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��до�розпорядження

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�4.03.2015�№�189

Перелік 
замовників комунальних підприємств, що входять до сфери управління

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

в інтересах яких генеральним замовником для організації та проведення 
у 2015 — 2018 роках процедур закупівель солі технічної 

(сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини 
(сіль для промислового переробляння) за рамковими угодами 

за рахунок коштів бюджету м. Києва визначено комунальну 
корпорацію «Київавтодор»

1.�Ком�нальне�підприємство�по��триманню�мостів�і�шляхів�м.�Києва�«Київавтошляхміст»;

2.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�«Ма�істраль»;

3.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва»;

4.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дарниць�о�о�район��м.�Києва»;

5.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва»;

6.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва»;

7.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва»;

8.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Печерсь�о�о�район��м.�Києва»;
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Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ......................................................................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці..................................................................24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................................................48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців..............................................................96	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ....................................................................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..............................................................336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети “ХРЕЩАТИК” на 2015 рік
22094

Передплатні	ціни
на	місяць ....................................................................12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці..................................................................36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................................................72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців............................................................144	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................................................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..................................................................122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ................................................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..............................................................490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформле н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

9.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атацій-

них��правлінь�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Подільсь�о�о�район��м.�Києва»;

10.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�ата-

ційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню�автомобіль-

них�шляхів�та�спор�д�на�них�Святошинсь�о�о�район��м.

Києва»;

11.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�ата-

ційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню�автомобіль-

них�шляхів�та�спор�д�на�них�Солом’янсь�о�о�район��м.

Києва»;

12.�Ком�нальне�підприємс�во�«Шляхово-е�спл�ата-

ційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню�автомобіль-

них�шляхів�та�спор�д�на�них�Шевчен�івсь�о�о�район��м.

Києва»;

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до додатка до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 01 грудня 2014 року № 1399 
«Про визначення замовника розробки проектно�кошторисної

документації та виконання реконструкції систем 
теплозабезпечення закладів бюджетної сфери та об’єктів 

комунальної власності, в тому числі із застосуванням 
альтернативних джерел енергії»
Розпорядження № 193 від 5 березня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в межах здійснення функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Додато��до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ністрації)�від�01��р�дня�2014�ро���№ 1399�«Про�визначен-

ня�замовни�а�розроб�и�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�та�ви�онання�ре�онстр��ції�систем�теплозабезпе-

чення�за�ладів�бюджетної�сфери�та�об’є�тів��ом�наль-

ної�власності,�в�том��числі�із�застос�ванням�альтернатив-

них�джерел�енер�ії»�ви�ласти�в�новій�реда�ції,�що�до-

дається.

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

�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради

Про встановлення лімітів споживання теплової, 
електричної енергії, природного газу, водопостачання 
та водовідведення на 2015 рік для бюджетних установ, 

що фінансуються з бюджету міста Києва, 
та КП «Київміськсвітло»

Розпорядження № 166 від 25 лютого 2015 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу

України, статті 135 Господарського кодексу України, пункту 14 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про
бюджет міста Києва на 2015 рік»:

1.�Встановити�ліміти�споживання�теплової,�еле�тричної

енер�ії,�природно�о��аз�,�водопостачання�та�водовідведен-

ня�на�2015�рі��для�бюджетних��станов,�що�фінанс�ються�з

бюджет��міста�Києва,�та��ом�нальном��підприємств��«Ки-

ївмісь�світло»�(далі —�КП�«Київмісь�світло»)�з�ідно�з�додат-

�ами�1-13.

2.�Керівни�ам�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

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

міністрації),��оловам�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій,��ерівни�ам�бюджетних��станов,�що�фінанс�-

ються�з�бюджет��міста�Києва,�та�КП�«Київмісь�світло»�за-

безпечити�дотримання�встановлених�лімітів�споживання

теплової,�еле�тричної�енер�ії,�природно�о��аз�,�водопос-

тачання�та�водовідведення.

3.�КП�«Гр�па�впровадження�прое�т��з�енер�озбережен-

ня�в�адміністративних�і��ромадсь�их�б�дівлях�м.�Києва»�ви-

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

державної�адміністрації):

здійснювати�моніторин��та�аналіз�дотримання�встанов-

лених�лімітів�і�щомісячно,�в�термін�до�20�числа�місяця,�на-

ст�пно�о�за�звітним,�надавати�звіт�до�Департамент��жит-

лово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

трації);

�от�вати�пропозиції�щодо�впровадження�технічних�або

ор�анізаційних�заходів�з�метою�дотримання�бюджетними

�становами�та�КП�«Київмісь�світло»�встановлених�лімітів,

��разі�їх�перевищення.

4.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

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

�ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�надано�о�КП�«Гр�-

па�впровадження�прое�т��з�енер�озбереження�в�адміністра-

тивних�і��ромадсь�их�б�дівлях�м.�Києва»�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�звіт�,�щомісячно,�до�25�числа�місяця,�наст�пно-

�о�за�звітним,�надавати�заст�пни�ам��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів

пропозиції�щодо�притя�нення�до�дисциплінарної�відпові-

дальності��ерівни�ів�бюджетних��станов,���разі�перевищен-

ня�встановлених�лімітів�споживання�теплової,�еле�тричної

енер�ії,�природно�о��аз�,�водопостачання�та�водовідведен-

ня.

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

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів�та��олів�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ (ì. Êè¿â,
âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, 23-Â), ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî
âèçíà÷åíå ðóõîìå ìàéíî, à ñàìå:

- Âàãè åëåêòðîíí³ "Ëàõòà-Ó" ìîäåëü ÑÂ-60000À— 1 øò.;
- Ïðåñ ãîðèçîíòàëüíèé íàï³âàâòîìàòè÷íèé MN-300 — 1 øò.;
- Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Êîíâåºð âèâàíòàæóâàëüíèé — 1 øò.;
- Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Êîíâåºð ãîðèçîíòàëüíèé — 1 øò.;
- Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Êîíâåºð çàâàíòàæóâàëüíèé ç áóíêåðîì — 1 øò.;
- Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Øêàô óïðàâë³ííÿ ØÓÓÊ-1 ç åëåêòðè÷íèì óñòàòêóâàííÿì — 1 øò.;
- Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Äîäàòêîâèé çàâàíòàæóâàëüíèé áóíêåð — 1øò.;
-Àâòîìîá³ëü Mersedes Benz Atego 915 (âàíòàæíèé áîðòîâèé -Ñ) ç êðàíîì òà ìàí³ïóëÿòîðîì — 1øò.;

- Âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü ÌÀÇ 437040-80 — 2 øò.;
- Ôðîíòàëüíèé íàâàíòàæóâà÷ KL 35.02 TAH — 1 øò.;
- Êîíòåéíåðè ñ³ò÷àò³ äëÿ çáîðó ÒÏÂ îá'ºìîì 1,1 ì/êóá — 100 øò.;
- Êðèøêà êîíòåéíåðíà äëÿ çáîðó ÒÏÂ (åëåìåíò êð³ïëåííÿ) — 100 øò.;
- Êîíòåéíåðè ñ³ò÷àò³ äëÿ çáîðó ÒÏÂ îá'ºìîì 1,1 ì/êóá — 200 øò.;
- ªâðîêîíòåéíåð ìåòàëåâèé äëÿ çáîðó ÒÏÂ îá’ºìîì 1,1 ì

2
— 100 øò.;

- Êîíòåéíåð ñêëîïëàñòè÷íèé äëÿ çáîðó ÒÏÂ îá. 3,5 ìÇ — 160 øò.
Óìîâè êîíêóðñó:
1. Íàéá³ëüøèé çàïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîð³âíÿíî ç³ ñòàðòîâèì.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé ì³ñÿöü, ñåðïåíü 2015 ðîêó, ñòàíîâèòü 32 112,87
ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ.

2.Ïðè ï³äïèñàíí³ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè îðåíäíó ïëàòó çà ïåðøèé
òà îñòàíí³é ì³ñÿöü îðåíäè.

3. Îðåíäíà ïëàòà âíîñèòüñÿ îðåíäàðåì íåçàëåæíî â³ä âèòðàò îðåíäàðÿ íà çä³éñíåííÿ
ïîêðàùåíü.

4. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ — çáèðàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ñîðòóâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â.

5. Ìàéíî, íå ââåäåíå â åêñïëóàòàö³þ, ï³äëÿãàº ââåäåííþ ïðîòÿãîì 3-õ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó
óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè. Ïåðåìîæåöü íåñå ñàìîñò³éíî âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ³ç ââåäåííÿì â
åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà îðåíäè.

6.Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó êîìïåíñóº âèòðàòè îðåíäîäàâöÿ,ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿
îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè òà îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåíü ïðî êîíêóðñ ³ éîãî ðåçóëüòàòè ó çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

7. Ñòðîê îðåíäè — 5 (ï'ÿòü ðîê³â).
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 3 âåðåñíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 â àäì³í³ñòðàòèâíîìó áóäèíêó ÄÏ

"Óêðåêîðåñóðñè", ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, 23-Â, êàá³íåò ¹ 10.
Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³:
1. Çàÿâíèê-þðèäè÷íà îñîáà:
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
-çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ïðåòåíäåíòà ç óðàõóâàííÿì

äåá³òîðñüêî¿ òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñòåé çà îñòàíí³é ð³ê;
- ïèñüìîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó;
- äîâ³äêó â³ä ïðåòåíäåíòà ïðî òå, ùî ñòîñîâíî íüîãî íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì.

2. Çàÿâíèê-ô³çè÷íà îñîáà-ï³äïðèºìåöü:
-íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíó êîï³þ âèïèñêè àáî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ

îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â;
-íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíó äîâ³äêó ç â³äïîâ³äíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ïîäàòêîâîãî îðãàíó ïðî

â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áþäæåòîì;
- íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíó êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó àáî ñâ³äîöòâî

ïëàòíèêà ïîäàòêó;
-çàâ³ðåíóíàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òóñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà

— ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó;
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, àáî íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü;
- ïèñüìîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó;
- ³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì.
Äîêóìåíòè (êð³ì ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè) ïîäàþòüñÿ ó êîíâåðò³ ç íàïèñîì

"Íà êîíêóðñ" ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðåòåíäåíòà.
Çàÿâè â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Ëîáà÷åâñüêîãî,23-Â,Äåïàðòàìåíòîì äîêóìåíòîîá³ãó òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ äî 10.00,1 âåðåñíÿ
2015 ðîêó."

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó

ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî

ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 14.04.2011 ¹ 559 (³ç âíåñåííÿì çì³í ðîçïîðÿäæåííÿì

ÊÌÄÀ â³ä 03,08.2015 ¹ 754) çä³éñíþº áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ïî

âóë. Òåðåìê³âñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3.1. âèùåçàçíà÷åíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ äëÿ âèð³øåííÿ

ìàéíîâèõ ïèòàíü ãðîìàäÿí, ç ÿêèìè óêëàäåí³ äîãîâîðè íà ó÷àñòü ó ô³íàíñóâàíí³

áóä³âíèöòâà æèòëà íà âóë. Òåðåìê³âñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, äî

ïåðåäàííÿ ôóíêö³é Çàìîâíèêà ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä", ïðîõàííÿ ïîäàòè â³äïîâ³äí³

çàÿâè ç îäíî÷àñíèì íàäàííÿì íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíèõ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â

(ç â³äì³òêîþ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè) ïðî âíåñåííÿ êîøò³â íà ³íâåñòóâàííÿ çàçíà÷åíîãî

æèòëîâîãî áóäèíêó äî ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä ó ñòðîê ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ

îïðèëþäíåííÿ äàíîãî îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 34,

êàá. 202, òåë. äëÿ äîâ³äîê (044) 417-07-42

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ

ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 19-02/02.15 ïðî ïîðóøåííÿ TOB "Áàðñ — 2000" (³.ê. 337270318)

òà ÏÏ "Êîíãðåñ" (³.ê. 31065623), ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò

åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿" òà íàêëàäåíî íà ÒÎÂ "Áàðñ — 2000" òà ÏÏ "Êîíãðåñ" øòðàô ó ðîçì³ð³

ïî 68 000 ãðí.

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ

ÀÌÊÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 114/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 112-02/07.15 çà îçíàêàìè

â÷èíåííÿ ÒÎÂ "Áàðñ — 2000" (³.ê. 30978355) òà ÏÏ "Êîíãðåñ" (³.ê. 31065623) ïîðóøåííÿ, ÿêå

ïåðåäáà÷åíå ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 òà ï. 1 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ

ÀÌÊÓ â³ä 26.06.2015 ¹ 95/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 86-02/06.15 çà îçíàêàìè

â÷èíåííÿ ÒÎÂ "²ìïóëüñ LTD" (³.ê. 23514836) ïîðóøåííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî

çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

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

â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ïðîâ. Ñ³÷íåâèé, 9, 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 128,3 êâ. ì,

â áóäèíêó ¹ 8 íà âóë. Ìå÷íèêîâà, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà òåðì³í ä³¿ äåïóòàòñüêèõ

ïîâíîâàæåíü äåïóòàòà, àëå íå á³ëüø í³æ 2 ðîêè 364 äí³ çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

íà ïåð³îä âèáîð³â Îêðóæíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ, ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè

çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè — 4262,34 ãðí áåç ÏÄÂ (çà 78,3 êâ. ì — 4% òà 1 ãðí â ð³ê çà 50 êâ. ì,

ÿê äëÿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà). Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2014 — 2 095 200 ãðí

áåç ÏÄÂ. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî

ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210, äîâ³äêè çà

òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-02-20.

Âòðà÷åíó Äåêëàðàö³þ ïðî ãîòîâí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà (æèòëîâîãî áóäèíêó)
çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ìàêàð³âñüêèé ðàéîí, ñ. ×åðâîíà Ñëîáîäà, âóë.
Êðàéîâà, 29, ùî áóëà âèäàíà ÄÄÀÁ² ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ íà ³ì'ÿ Äìèòðóê Îëåêñàíäðè
Ìèõàéë³âíè çà ¹ ÊÑ 142151330615 â³ä 13.05.2015 ðîêó, ââàæàòè íåä³éñíîþ.

Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó Ñåð³ÿ ßÆ ¹ 039205,

âèäàíèé Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ì. Êèºâà, âèäàíèé 16 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ TOB «Óêðà¿íñüêà

³íâåñòèö³éíî-³íæèí³ðèíãîâà êîìïàí³ÿ»,— ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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20 ÑÅÐÏÍß â ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó «Êè¿â» ñòàð-
òóº ïðîåêò «Ïåòðèê³âêà ïðîñòî íåáà», ïðèñâÿ÷åíèé
Äíþ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ó öåé äåíü â òåðì³íàë³
«À» â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêà êàðòèí ³ ïðåäìåò³â ïîáó-
òó, ðîçïèñàíèõ ïåòðèê³âêîþ, â³ä â³äîìî¿ ìàéñòðè-
í³ Ãàëèíè Íàçàðåíêî.

Îñîáëèâîþ ïîä³ºþ àðò-ïðîåêòó ñòàíå ðîçìàëüîâ-
êà ëàâîê äëÿ â³äïî÷èíêó, ùî âñòàíîâëåí³ ïåðåä òåð-
ì³íàëîì «À»: õóäîæíèöÿ ðàçîì ³ç ïî÷åñíèìè ïîñëà-
ìè ³íîçåìíèõ êðà¿í ðîçìàëþº ÷îòèðè ëàâè. Êîæåí
³ç äèïëîìàò³â ïåíçëèêîì «êîøà÷êîþ» â³äòâîðèòü
íà ïàíåëÿõ ëàâîê ïåòðèê³âñüêó êâ³òêó, òðàâèíêó ÷è
³íøèé ìîòèâ çà ñâî¿ì ïîáàæàííÿì.

Íà â³äêðèòò³ àðò-ïðîåêòó â³äáóäåòüñÿ òàêîæ ïî-
êàç êîëåêö³¿ îäÿãó, îçäîáëåíîãî ïåòðèê³âñüêèìè îð-
íàìåíòàìè, òà ìàéñòåð-êëàñ ³ç ïåòðèê³âñüêîãî ðîç-
ïèñó äëÿ âñ³õ îõî÷èõ íàâ÷èòèñü ìàëþâàòè «öèáóëü-
êè», «á³ãóíêè» òà êàëèíó �

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Àåðîïîðò «Êè¿â» ïðèêðàñÿòü
ïåòðèê³âñüêèìè ðîçïèñàìè

Ç 27 ïî 30 ñåðïíÿ 2015 ðîêó â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³ (âóë. Õðåùà-
òèê, 2) â³äáóäåòüñÿ ùîð³÷íà Êè-
¿âñüêà êíèæêîâà âèñòàâêà-ÿð-
ìàðîê äî Äíÿ çíàíü. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿþòü ó Äåïàðòàìåíò³ îñ-
â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ.

Ï³ä ÷àñ âèñòàâêè ïðåçåíòó-
þòü øê³ëüíó òà íàâ÷àëüíó ë³òå-
ðàòóðó, äèòÿ÷³ êíèæêè. Òàêîæ
â³äâ³äóâà÷³ ìàòèìóòü ìîæëè-
â³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç â³äîìè-
ìè ïèñüìåííèêàìè ³ ïðèäáàòè

êíèæêó äëÿ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ³
øê³ë-³íòåðíàò³â �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ìîíóìåíò «Áàòüê³â-
ùèíà-ìàòè» ââ³éøîâ äî ñïèñêó
íàéá³ëüøèõ ñòàòóé ó ñâ³ò³. Äàíèé
ïåðåë³ê ñêëàëî âèäàííÿ Business
Insider, ïîâ³äîìëÿº «Îáîçðåâà-
òåëü».

«Áàòüê³âùèíà-ìàòè» — ñòàòóÿ
çàââèøêè 203 ôóòè, çâåäåíà íà

÷åñòü ñâÿòêóâàííÿ ïåðåìîãè Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó íàä ôàøèñò-
ñüêîþ Í³ìå÷÷èíîþ. Çàâäÿêè êî-
ëîñàëüí³é âèñîò³ ¿¿ âèäíî ç ð³ç-
íèõ òî÷îê Êèºâà»,— éäåòüñÿ â
îïèñ³ êè¿âñüêîãî ïàì’ÿòíèêà.

Âñüîãî äî ñïèñêó óâ³éøëè 16
ìîíóìåíò³â ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó �

×èòàéëèê³â çàïðîøóþòü
íà êíèæêîâó âèñòàâêó-ÿðìàðîê

Ó ÊÈªÂ² â³äðîäæóºòüñÿ ùå îä-
íà ëåãåíäà ì³ñòà — ïî Äí³ïðó
ìîæíà ïîêàòàòèñü íà êàòåð³ ç
ï³äâîäíèìè êðèëàìè. Â³äðåìîí-
òîâàíèé ïàðîïëàâ «Ïîë³ññÿ-1»

êóðñóâàòèìå â³ä ð³÷êîâîãî âîê-
çàëó ñòîëèö³ äî ãðåáë³ Êè¿âñüêî¿
ÃÅÑ.

Ñóäíî âì³ùàº 53 ïàñàæèðè ³
ìîæå ðîç³ãíàòèñÿ äî 70 êì/ãîä.
Ðåéñè ïî áóäíÿõ: êàòåðè áóäóòü
â³äïðàâëÿòèñÿ î 18.00 â³ä ïðè-
÷àëó ¹ 6 Êè¿âñüêîãî ð³÷êîâîãî
ïîðòó, íà âèõ³äíèõ äîäàñòüñÿ ùå
äâà ðåéñè — îá 11.00 ³ î 17.00. Ïî-
¿çäêà íà òàêîìó êàòåð³ êîøòóº
150 ãðèâåíü ç îäí³º¿ îñîáè. Çà-
çíà÷èìî, ùî ïîä³áí³ «ðàêåòí³»
êàòåðè îñòàíí³é ðàç êàòàëè ïà-
ñàæèð³â ïî Äí³ïðó â 2003 ðîö³ �

Áàòüê³âùèíà-ìàòè — ñåðåä íàéâèùèõ
ñòàòóé ó ñâ³ò³

Ó ÊÈªÂ² ïî÷àëè ïðîâîäèòè Ôåñ-
òèâàë³ äîáðîñóñ³äñòâà, íà ÿêèõ
ìåøêàíö³ ìîæóòü ïîçíàéîìè-
òèñÿ ç ñóñ³äàìè òà îáãîâîðèòè
íàãàëüí³ ïðîáëåìè ñâîãî äâîðà
÷è ì³êðîðàéîíó. Ïðî öå ïèøå
«Óêðà¿íñüêà ïðàâäà» ç ïîñèëàí-
íÿì íà îðãàí³çàòîð³â çàõîäó —
³í³ö³àòèâó connecTable. Ïåðøèé
çàõ³ä â³äáóâñÿ íà Îáîëîí³, á³ëÿ
áóäèíêó íà Ïðèð³÷í³é, 5.

«Ó íàñ â³äáóëàñÿ ïåðøà çó-
ñòð³÷ ç ìåøêàíöÿìè. Ìè ðîçïî-
â³ëè äåòàëüíî ïðî íàøó ³í³ö³-
àòèâó, ïîçíàéîìèëèñü ç òèìè,

õòî ïðèéøîâ äî íàñ íà ëèìîíàä,
³ ñïðîáóâàëè ðàçîì ïðèäóìàòè
³äå¿ òîãî, ÿê âëàñíèìè ñèëàìè
ìîæíà îáëàøòóâàòè äâ³ð»,— ðîç-
ïîâ³ëè îðãàí³çàòîðè.

Íàñòóïíà çóñòð³÷ â³äáóäåòü-
ñÿ î 19.00 13 ñåðïíÿ çà àäðåñîþ:
âóëèöÿ Ïðèð³÷íà, 5.

ßê â³äîìî, ïðîåêò — ³í³ö³àòè-
âà ñóñ³äñòâà ó ïîäâ³ð’ÿõ äâîð³â
ñïàëüíèõ ðàéîí³â Êèºâà — ñòàâ
îäíèì ç 10-òè êðàùèõ ñîö³àëü-
íèõ ñòàðòàï³â ó ðàìêàõ êîíêóð-
ñó ì³ñüêèõ ïðîåêò³â «PRO ì³ñ-
òî» �

Ôåñòèâàë³ äîáðîñóñ³äñòâà ó äâîðàõ

Ó ÑÏÅÊÓ ñòðàæäàþòü íå ëèøå ëþ-
äè, à é äåðåâà. Îñîáëèâî ò³, ÿê³ ðîñ-
òóòü íà óçá³÷÷³ íàøèõ ìàã³ñòðà-
ëåé. Äëÿ çáåðåæåííÿ âîëîãè ó ïðè-

ñòîâáóðîâèõ ëóíêàõ ðîñëèí ïðà-
ö³âíèêè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó çà-
ñòîñîâóþòü äåðåâíó ùåïó.

«Íà ïîëèâ îäíîãî äåðåâà çà äåíü
âèòðà÷àºòüñÿ â³ä ñîðîêà äî ñòà ë³ò-
ð³â âîäè. Äëÿ òîãî, ùîá âîëîãà êðà-
ùå çàòðèìóâàëàñÿ ó òàêó ñïåêîò-
íó ïîãîäó, ìè âèêîðèñòîâóºìî äå-
ðåâíó ùåïó, çàñèïàþ÷è ¿¿ ó ëóíêè
äåðåâ»,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà ÊÏ ÓÇÍ Îëåã Êðàâ÷åíêî.

Êîæíîãî äíÿ ç 6-¿ äî 10-¿ ãîäè-
íè ðàíêó òà ç 16-¿ äî 20-¿ ãîäèíè
âå÷îðà íà òåðèòîð³¿ Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ïðàöþº 4 «àâòîïîëèâàë-
êè». Ó ïàðêàõ ³ìåí³ Ê³îòî, «Ìîëî-
ä³æíèé» òà «Äåñíÿíñüêèé» âñòà-
íîâëåíî ñòàö³îíàðí³ ïîëèâàëüí³
ñèñòåìè.

Äëÿ «íàïóâàííÿ» çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ùîäåííî âèòðà-
÷àþòü á³ëüøå 100 òèñÿ÷ ë³òð³â âî-
äè �

Íà Òðîºùèí³ äîïîìàãàþòü äåðåâàì

Ïî Äí³ïðó íà «êðèëàõ»

ÇÀ ÏÎÇÎÂÎÌ ïðîêóðàòóðè ì³ñ-
òà Êèºâà Ãîñïîäàðñüêèé ñóä âè-
çíàâ íåä³éñíèì äîãîâ³ð îðåíäè
çåìë³ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ âàðò³ñ-
òþ 8,6 ìëí ãðèâåíü. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿
ïðîêóðàòóðè.

Ó 2010 ðîö³ Êè¿âðàäà íàäàëà

ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó ïðèâàò-
íîìó òîâàðèñòâó çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 3 ãà íà âóëèö³ Ëþò-
íåâ³é. Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî ï³ä-
ïðèºìö³ ïðîâåäóòü ðåêîíñòðóê-
ö³þ áóä³âåëü òà áëàãîóñòð³é òå-
ðèòîð³¿. Âò³ì, öÿ ä³ëÿíêà íàëå-
æèòü äî êàòåãîð³¿ çåìåëü ðåêðå-
àö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÷àñòèíà

ÿêèõ âõîäèòü äî ñêëàäó çàêàçíè-
êà «Îñòð³â Æóê³â». Êð³ì òîãî, ÷àñ-
òèíà âèä³ëåíèõ çåìåëü çíàõî-
äèòüñÿ ó ïðèáåðåæí³é çàõèñí³é
ñìóç³.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðî-
êóðîðà ùîäî ïîðóøåííÿ Êè¿âðà-
äîþ çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà
ïðè íàäàíí³ ïðèâàòíîìó òîâàðè-
ñòâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çîáîâ’ÿçàâ
ïîâåðíóòè ¿¿ òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ ì³ñòà �

Ó ñòîëè÷íîìó áàíêó êåð³âíèê-
ìàõ³íàòîð «íàâàðèâ» 70 ì³ëüéîí³â

ÑËÓÆÁÀ áåçïåêè Óêðà¿íè ñï³ëü-
íî ç ì³ë³ö³ºþ âèêðèëà ô³íàíñî-
â³ ìàõ³íàö³¿ â îäíîìó ç³ ñòîëè÷-
íèõ áàíê³â, ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
öåíòð³ ÑÁÓ.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ä³-
ëîê, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæ-
áîâèì ñòàíîâèùåì, çä³éñíþâàâ
ìàõ³íàö³¿ ç ö³ííèìè ïàïåðàìè
áàíêó, ÷èì çàâäàâ éîìó çáèòê³â
íà ñóìó ïîíàä 70 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü.

Òàê, íà ïåð³îä ââåäåíî¿ Íà-
ö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè â
ö³é ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³ òèì÷à-
ñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çëîâìèñíèê
ïðîäàâ îáë³ãàö³¿ âíóòð³øíüîäåð-
æàâíî¿ ïîçèêè, ÿê³ íàëåæàëè áàí-
êó, çà âàðò³ñòþ, çàíèæåíîþ ó äå-
ê³ëüêà äåñÿòê³â ðàç³â. Íàðàç³ áàí-
ê³ð ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äî-
ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîæ éî-
ãî îãîëîøåíî ó çàãàëüíîäåðæàâ-
íèé ðîçøóê �

Êèÿíàì ïîâåðíóëè ðåêðåàö³éí³ çåìë³

Ï³âäåííèé ì³ñò íà ê³ëüêà äí³â ñòàíå «âàæêîïðî¿çíèì»

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÀ êîðïîðàö³ÿ «Êè-
¿âàâòîäîð» ³íôîðìóº ó÷àñíèê³â
äîðîæíüîãî ðóõó ïðî òå, ùî ç 11
äî 22 ñåðïíÿ ó çâ’ÿçêó ç êàï³òàëü-
íèì ðåìîíòîì ïðî¿æäæî¿ ÷àñòè-
íè íà âàíòîâ³é ïðîãîíîâ³é áóäîâ³
Ï³âäåííîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó
÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî ðóõ àâòîòðàíñ-
ïîðòó ç ë³âîãî áåðåãà íà ïðàâèé
íà âåðõíüîìó áîö³ (â íàïðÿìêó

Íàääí³ïðÿíñüêîãî øîñå) çä³éñíþ-
âàòèìåòüñÿ êðàéíüîþ ë³âîþ ñìó-
ãîþ.

«Êè¿âàâòîäîð» ðåêîìåíäóº âî-
ä³ÿì îáèðàòè ðóõ ÷åðåç ì³ñò
³ì. ª. Î. Ïàòîíà òà Çàë³çíè÷íî-
àâòîìîá³ëüíèé ìîñòîâèé ïåðå-
õ³ä. Ðóõ ï³øîõîä³â íà âåðõíüîìó
áîö³ ìîñòó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ðîá³ò çàáîðîíåíî �
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