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Ã³äí³ óìîâè 
äëÿ êè¿âñüêèõ ó÷í³â
� Â ñòîëèö³ ïåðåâ³ðÿþòü ãîòîâí³ñòü çàêëàä³â îñâ³òè äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó

«ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ñïîðòèâíèé ë³öåé-
³íòåðíàò» (ÊÑË²) ðîçì³ùåíî çà àä-
ðåñîþ: áóëüâàð ²âàíà Ëåïñå, 46.
Çàâäàííÿ çàêëàäó — íàâ÷àííÿ ñïîð-
òèâíî îáäàðîâàíèõ, òàëàíîâèòèõ
ó÷í³â, ÿê³ áóäóòü ñïðîìîæí³ ïðåä-
ñòàâëÿòè Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäíèõ
çìàãàííÿõ. Ñïåö³àë³çàö³ÿ ë³öåþ —
âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ãàíäáîë, âåñ-
ëóâàííÿ íà êàíîå. Âæå áàãàòî ðî-
ê³â ïîñï³ëü ³íòåðíàò ïîñ³äàº ïåð-
øå ì³ñöå ñåðåä ñïîðòèâíèõ ë³öå-
¿â Óêðà¿íè çà ï³äñóìêàìè îö³íþ-
âàííÿ ðîáîòè ñïåö³àë³çîâàíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ïîä³áíîãî ïðî-
ô³ëþ.

Äèðåêòîð ÊÑË² Îëåã Êîðåíèöü-
êèé ïðîäåìîíñòðóâàâ êóáêè, îò-
ðèìàí³ ó÷íÿìè çà ïåðø³ ì³ñöÿ íà
ì³æíàðîäíèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ
çìàãàííÿõ.

Íà ï³äãîòîâêó öüîãî çàêëàäó
äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó áóëî
çàòâåðäæåíî êîøòîðèñîì ñóìó

867,7 òèñ. ãðí. Óæå ïðèäáàíî çà-
õèñí³ ñ³òêè íà â³êíà, ìåäè÷íå îá-
ëàäíàííÿ, ñïîðòèâíå çíàðÿääÿ,
÷îâåí, íåîáõ³äíèé äëÿ òðåíóâàíü
ìàéáóòí³õ âåñëÿð³â. Òàêîæ çðîá-
ëåíî ðåìîíò ó òóàëåòàõ, ïðèäáà-
íî åëåêòðè÷í³ ïëèòè, åëåêòðè÷íó
êàðòîïëå÷èñòêó, â³äðåìîíòîâàíî
ñïàëüí³ ä³â÷àò ³ õëîïö³â, çàêóïëå-
íî â³ñ³ì ³íòåðàêòèâíèõ äîùîê.
Â³äòåïåð çàêëàä íå çàëåæàòèìå
â³ä ãàçîïîñòà÷àííÿ. Õàð÷îáëîê
ïîâí³ñòþ ïåðåîáëàäíàíî íà åëåê-
òðè÷íèé.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³-
òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Îëå-
íà Ô³äàíÿí ðîçïîâ³ëà, ùî ÷îâíè
â öüîìó çàêëàä³ íå çàêóïîâóâàëè-
ñÿ ç 1988 ðîêó. Òàêîæ âîíà çàçíà-
÷èëà, ùî çàâäàííÿ âëàäè — íàâ÷è-
òèñÿ çàîùàäæóâàòè, ïîêðàùóþ÷è
ïðè öüîìó óìîâè äëÿ ä³òåé. Òîìó
é áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïåðå-
âåñòè çàêëàä íà åíåðãîçàîùàäæó-

þ÷å îáëàäíàííÿ. «Ìè ðîáèìî ïåð-
ø³ êðîêè, àäæå äî íàñ ¿õ í³õòî íå
ðîáèâ»,— çàóâàæèëà âîíà.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî òàêîæ â³äâ³äàëà Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé áóäèíîê ó÷èòå-
ëÿ, ùî íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 57.
Ìàéæå 1 ìëí ãðí áóëî âèä³ëåíî íà
ðåìîíò äàõó òà ñàíòåõí³÷í³ ðîáî-
òè äëÿ öüîãî çàêëàäó.

«Áóäèíîê ó÷èòåëÿ — ì³ñüêèé
îñåðåäîê ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Öå
ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëü-
íîãî çíà÷åííÿ òà ïàì’ÿòêà ³ñòîð³¿.
Äîâãèé ÷àñ òóò íå ïðîâîäèëîñÿ
êàïðåìîíòó. Öüîãîð³÷ íà îíîâëåí-
íÿ ïðèì³ùåííÿ âèä³ëåíî ìàéæå 1
ìëí ãðí. Ìè íàìàãàºìîñü çðîáè-
òè íàâ÷àííÿ ä³òåé êîìôîðòíèì.
Àäæå îñâ³òà — öå çàïîðóêà ðîç-
âèòêó ì³ñòà, ãàðàíò³ÿ òîãî, ùî âè-
õîâóâàòèìóòüñÿ íåîáõ³äí³ ëþäñüê³
ðåñóðñè»,— äîäàëà ïîñàäîâåöü.

Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ïîâ³äîìè-
ëà, ùî ì³ñüêà âëàäà ìàº íàì³ð çà-
êëàñòè â áþäæåò³ íà íàñòóïíèé
ð³ê 34 ìëí ãðí íà ðåñòàâðàö³þ êî-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñíîãî ïîçà-
øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
«Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé áóäèíîê ó÷è-
òåëÿ». Òàêîæ Ãàííà Â³êòîð³âíà çà-
çíà÷èëà, ùî â 2016 ðîö³ ïëàíóº-
òüñÿ â ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó âêëþ÷èòè çâå-
äåííÿ íîâèõ øê³ë, ðåêîíñòðóêö³þ
äèòñàäê³â. Âîíà äîäàëà, ùî ì³ñü-
êà âëàäà õî÷å ïîêàçàòè, ùî, íå-
çâàæàþ÷è íà â³éíó, íà åêîíîì³÷-

íó êðèçó, ìîæíà çíàéòè êîøòè,
ï³äðÿäíèê³â, ÿê³ çàïðîïîíóþòü
îïòèìàëüíó ö³íó, íå çàîùàäæó-
þ÷è íà ÿêîñò³.

Ó ÇÍÇ ¹ 69, ùî íà âóë. Äîíåöü-
ê³é, 25, òàêîæ òðèâàþòü ðåìîíòí³
ðîáîòè. Ó öüîìó ðîö³ òóò çàì³íÿòü
ïîêðèòòÿ íà ñïîðòèâíîìó ñòàä³î-
í³, àáè ä³òè ìàëè çìîãó çàéìàòèñü
³ãðîâèìè âèäàìè ñïîðòó íà áåç-
ïå÷íîìó òà êîìôîðòíîìó íàñòè-
ë³, òà âñòàíîâëÿòü îãîðîæó. Äî ðå-
÷³, öþ øêîëó ñâîãî ÷àñó çàê³í÷ó-
âàâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çàâåðøèòè ðîáîòè îá³öÿþòü äî
22 ñåðïíÿ. Òàêîæ äëÿ øêîëè âæå
çàêóïèëè íîâ³ ïàðòè.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà Äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè, ³íñïåêòóþ÷è íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, âëàäà âèÿâëÿº
íàéá³ëüø âðàçëèâ³ ì³ñöÿ ³ âðàõî-
âóâàòèìå ¿õ, ôîðìóþ÷è áþäæåò íà
íàñòóïíèé ð³ê.

«Áëèçüêî ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü
öüîãîð³÷ áóëî âèä³ëåíî íà áóä³âíèö-
òâî íîâèõ çàêëàä³â, ðåêîíñòðóê-
ö³þ ³ñíóþ÷èõ, â³äêðèòòÿ íîâèõ
ãðóï ó äèòñàäêàõ, çàêóï³âëþ òåõ-
í³÷íîãî îáëàäíàííÿ, ñïîðòèâíî-
ãî ñïîðÿäæåííÿ, ðåìîíò õàð÷îáëî-
ê³â, óòåïëåííÿ ïðèì³ùåíü, ðåìîíò
³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â,
çàì³íó â³êîí, ïîâ³ðêó ë³÷èëüíèê³â
òà ³íø³ ðîáîòè»,— ïîâ³äîìèëà Ãàí-
íà Ñòàðîñòåíêî.

Äëÿ ïðèêëàäó, íà ïîä³áí³ çàõî-
äè òîð³ê áóëî âèä³ëåíî ëèøå 200
òèñ. ãðí �

Äî ïî÷àòêó 2015/2016 íàâ÷àëüíîãî ðîêó ì³ñòî âè-
ä³ëèëî 500 ìëí ãðí íà ðåêîíñòðóêö³þ òà ðåìîíò
îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Ó ñåðåäó çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ïðî³íñïåêòóâàëà õ³ä ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò ó ÇÍÇ «Êè¿âñüêèé ñïîðòèâíèé ë³-
öåé-³íòåðíàò», Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèíêó â÷è-
òåëÿ òà ÇÍÇ ¹ 69.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Äíÿìè çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ïåðåâ³ðèëà õ³ä âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó òðüîõ ñòîëè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ: â «Êè¿âñüêîìó ñïîðòèâíîìó
ë³öå¿-³íòåðíàò³», â ÇÍÇ ¹ 69 òà â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèíêó â÷èòåëÿ 
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Äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè 365 òèñÿ÷ êèÿí
îòðèìàþòü îäíîðàçîâó
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

Ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ íåçà-

ëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñòîëè÷íà âëàäà

íàäàñòü îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòå-

ð³àëüíó äîïîìîãó ïîíàä 364,7 òè-

ñÿ÷³ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êèÿí.

Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî öå ï³äïèñàâ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Çîêðåìà ïî 350 ãðèâåíü îòðèìà-

þòü ÷ëåíè ñ³ìåé òèõ êèÿí, ÿê³ çàãèíó-

ëè ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ àêö³é ãðîìàä-

ñüêîãî ïðîòåñòó ç 21 ëèñòîïàäà 2013

ðîêó äî 21 ëþòîãî 2014 (Íåáåñíà

Ñîòíÿ), à òàêîæ êèÿíè, ÿê³ îòðèìàëè

â öåé ÷àñ òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.

Äîïîìîãó ä³ñòàíóòü é ó÷àñíèêè ÀÒÎ

òà ÷ëåíè ñ³ìåé òèõ ³ç íèõ, õòî ïîìåð

âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è êà-

ë³öòâà.

Ïî 250 ãðèâåíü âèïëàòÿòü îäåð-

æóâà÷àì ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè ó çâ’ÿç-

êó ç âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà íà ä³-

òåé-ñèð³ò. Ïî 150 ãðèâåíü íàäàäóòü

³íâàë³äàì ² ãðóïè, ïåíñ³ÿ ÿêèõ íå

ïåðåâèùóº äâîõ ïðîæèòêîâèõ ì³-

í³ìóì³â äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðà-

öåçäàòí³ñòü, îäåðæóâà÷àì äåðæàâ-

íî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ³ ñîö³àëü-

íî¿ ïåíñ³¿ ³íâàë³äàì ³ç äèòèíñòâà

òà ä³òÿì-³íâàë³äàì, ïðàâåäíèêàì

Áàáèíîãî ÿðó, æåðòâàì ïîë³òè÷íèõ

ðåïðåñ³é òà ÷ëåíàì ¿õí³õ ñ³ìåé, ó÷àñ-

íèêàì íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ. Ïî

100 ãðèâåíü âðó÷àòü íåïðàöþþ÷èì

ïåíñ³îíåðàì (ïåíñ³ÿ ÿêèõ íå ïåðå-

âèùóº äâîõ ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìó-

ì³â äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöå-

çäàòí³ñòü), îäåðæóâà÷àì äåðæàâíî¿

ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, îäåðæóâà÷àì

êîìïåíñàö³¿ çà íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ

ïîñëóã, îäåðæóâà÷àì êîìïåíñàö³é-

íî¿ âèïëàòè ç äîãëÿäó çà ³íâàë³äîì

² ãðóïè àáî ïðåñòàð³ëèì, ÿêèé äîñÿã

80-ð³÷íîãî â³êó.

Îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî íàëåæàòü

äî ê³ëüêîõ êàòåãîð³é, íàäàäóòü îäíó

ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó á³ëüøîãî ðîç-

ì³ðó. Ïðè öüîìó äåðæàòåëÿì «Êàðò-

êè êèÿíèíà» âèïëàòà äîïîìîãè çä³é-

ñíþºòüñÿ øëÿõîì çàðàõóâàííÿ êîø-

ò³â íà öåé êàðòêîâèé ðàõóíîê.

×åðåç ñèëüíó ñïåêó
«Êè¿âàâòîäîð» ïîñèëèâ
ïîëèâàííÿ äîð³ã

Ï³äïðèºìñòâà êîìóíàëüíî¿ êîðïî-

ðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» çä³éñíþþòü ïî-

ëèâàííÿ äîð³ã ó ïîñèëåíîìó ðåæè-

ì³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ÊÊ «Êè-

¿âàâòîäîð».

Ùîá çàïîá³ãòè ðóéíóâàííþ äî-

ðîæíüîãî ïîëîòíà òà çìåíøèòè âè-

ïàðè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â³ä ãàðÿ-

÷îãî àñôàëüòîáåòîíó â ïîâ³òðÿ, ó

äâ³ çì³íè â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³

íà äîðîãàõ Êèºâà ïðàöþþòü 53 ïî-

ëèâàëüíî-ìèþ÷³ ìàøèíè. Òàê, ëè-

øå çà äâ³ äîáè äëÿ ïîëèâàííÿ êî-

ìóíàëüíèêè âèêîðèñòàëè ïîíàä

2 500 êóá. ì âîäè.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про зміну найменування спеціалізованої школи І — III ступенів
№ 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням російської мови 

та літератури Шевченківського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 780/1644 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону Укра)
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012
року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь)
кій державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою
задоволення потреб учасників навчального процесу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�наймен�вання�спеціалізованої

ш�оли�І —�III�ст�пенів�№�24�ім.�О.�Білаша�з�по-

�либленим�вивченням�російсь�ої�мови�та�літе-

рат�ри�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва�на

спеціалізован��ш�ол��І —�III�ст�пенів�№ 24�

ім.�О.�Білаша�з�по�либленим�вивченням�іно-

земних�мов�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�за-

безпечити�внесення�відповідних�змін�до�ме-

режі�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів�міс-

та�Києва.

3.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�здійснити�ор�анізацїйно-пра-

вові�заходи�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рі-

шення.

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної�по-

літи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 13 листопада 2013 року № 443/9931 

«Про деякі питання діяльності установ та організацій, 
що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються до сфери управління Святошинської

районної в місті Києві державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 774/1638 від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 3 самоврядування в Україні», пункту 2 рішення Київської міської ради від 15 берез)
ня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київ)
ській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Ки)
ївська міська рада

1.�Підп�н�т�4.2�п�н�т��4�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро��

№ 443/9931�«Про�питання�діяльності��ста-

нов�та�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�та�передаються�до�сфери��прав-

ління�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації»�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«4.2�Затвердити�стат�ти�навчальних�за�ла-

дів�та�положення��станов�і�ор�анізацій,�зазна-

чених���п�н�ті�3�цьо�о�рішення».

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної�по-

літи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 534/534 «Про затвердження списку народних

засідателів Голосіївського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 768/1632 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 57, 58, 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень Цивільного про)
цесуального кодексу України, враховуючи подання голови Голосіївського районного суду міста Києва від
10.07.2015 № 428/15, протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання за)
конності, правопорядку та боротьби з корупцією № 15/28 від 21.07.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 534/534�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів

Голосіївсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

— доповнити�додато��до�рішення�пози-

цією�10�«Гал�нь�о�Валентин�Васильович»;

— доповнити�додато��до�рішення�пози-

цією�11�«Риш�ова�Інна�Анатоліївна»;

— доповнити�додато��до�рішення�пози-

цією�12�«Прохорен�о�Володимир�Оле�сійо-

вич»;

— доповнити�додато��до�рішення�пози-

цією�13�«Г�ла��Олена�Василівна»;

— доповнити�додато��до�рішення�пози-

цією�14�«Хархан�О�сана�Юріївна».

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

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

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

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

місь�ої�ради�з�питань�дотримання�за�онно-

сті,�правопоряд���та�боротьби�з��ор�пцією.�

Київський міський голова 
В. Кличко

ВИРІШИЛА:

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про надання одноразової адресної соціальної 

матеріальної допомоги окремим категоріям 
соціально незахищених верств населення міста Києва з нагоди

відзначення Дня незалежності України у 2015 році
Розпорядження № 768 від 7 серпня 2015 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь)
кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу)
стріч киянам» на 2011)2015 роки» з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення міс)
та Києва та з нагоди відзначення Дня незалежності України у 2015 році, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���о�ремим��ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення�міста

Києва�з�на�оди�відзначення�Дня�незалежності

У�раїни���2015�році,�а�саме:

��розмірі�350��рн:

членам�сімей�осіб,�із�числа�жителів�міста�Ки-

єва,�смерть�я�их�пов’язана�з��частю���масо-

вих�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�-

лися���період�з�21�листопада�2013�ро���по�21

люто�о�2014�ро���(Небесна�сотня);

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,�я�і�от-

римали�тяж�і�тілесні��ш�одження�під�час��час-

ті���масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що

відб�лися���період�з�21�листопада�2013�ро���по

21�люто�о�2014�ро��;

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,��час-

ни�ам�антитерористичної�операції;

членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�(померли)

внаслідо��поранення,��онт�зії�чи��аліцтва,�одер-

жаних�під�час��часті�в�антитерористичній�опе-

рації;�

��розмірі�250��рн:

одерж�вачам�пенсійної�виплати,���зв’яз���з

втратою��од�вальни�а�на�дітей-сиріт,�в�я�их

померли�або�за�ин�ли�обоє�бать�ів;

��розмірі�150��рн:

інвалідам�1��р�пи,�розмір�пенсійної�виплати

я�их�не�перевищ�є�розмір��двох�прожит�ових

мінім�мів�для�осіб,�я�і�втратили�працездат-

ність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам

відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�державн�

соціальн��допомо���інвалідам�з�дитинства�та

дітям-інвалідам»;

одерж�вачам�соціальної�пенсії�інвалідам�з

дитинства�та�дітям-інвалідам�відповідно�до�За-

�он��У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечення»;

Праведни�ам�Бабино�о�яр�;

жертвам�політичних�репресій�та�членам�їх

сімей,�я�і�отрим�ють�підвищення�пенсій�відпо-

відно�до�п�н�т��«�»�статті�77�За�он��У�раїни

«Про�пенсійне�забезпечення»;

�часни�ам�народно�о�ополчення,�стат�с�я�им

встановлено�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о

захист�»;

��розмірі�100��рн:

непрацюючим�пенсіонерам,�розмір�пенсій-

ної�виплати�я�их�не�перевищ�є�розмір��двох

прожит�ових�мінім�мів�для�осіб,�я�і�втратили�пра-

цездатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и,�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо���особам,�я�і�не�мають

права�на�пенсію�та�інвалідам»;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо���малозабезпеченим

сім’ям»;

одерж�вачам��омпенсації�за�надання�соці-

альних�посл���відповідно�до�постанови�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�29��вітня�2004�ро��

№ 558�«Про�затвердження�Поряд���призна-

чення�та�виплати��омпенсації�фізичним�осо-

бам,�я�і�надають�соціальні�посл��и»;

одерж�вачам��омпенсаційної�виплати�по�до-

�ляд��за�інвалідом�І��р�пи�або�престарілим,

я�ий�дося��80-річно�о�ві��,�відповідно�до�по-

станови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26�лип-

ня�1996�ро���№ 832�«Про�підвищення�розмі-

рів�державної�допомо�и�о�ремим��ате�оріям

�ромадян».

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

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

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

2.1.�Забезпечити,�за�рах�но���оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��на

ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015�ро�и»,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406�(в�реда�-

ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�бе-

резня�2015�ро���№ 165/1030),�надання�одно-

разової�адресної�соціальної�матеріальної�до-

помо�и�на�за�альн��с�м���оштів�40 700,84�тис.

�рн�о�ремим��ате�оріям�соціально�незахище-

них�верств�населення�міста�Києва,�зазначе-

ним���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Виплат��одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�орі-

ям�соціально�незахищених�верств�населення�міс-

та�Києва�з�на�оди�відзначення�Дня�незалеж-

ності�У�раїни���2015�році�проводити:

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�ор�а-

нах�праці�та�соціально�о�захист��населення

та�Пенсійно�о�фонд��У�раїни,�відповідно�до

Поряд���виплати�пенсій�та��рошової�допомо-

�и�за�з�одою�пенсіонерів�та�одерж�вачів�до-

помо�и�через�їх�поточні�рах�н�и���бан�ах,�за-

тверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів

У�раїни�від�30�серпня�1999�ро���№ 1596,�та�Інст-

р��ції�про�виплат��та�достав���пенсій,�соці-

альних�допомо��національним�оператором

поштово�о�зв’яз��,�затвердженої�на�азом�Мі-

ністерства�транспорт��та�зв’яз���У�раїни,�Мі-

ністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�ра-

їни�від�28��вітня�2009�ро���№ 464/156,�поста-

новою�правління�Пенсійно�о�фонд��У�раїни

від�28��вітня�2009�ро���№ 14-1,�зареєстрова-

ної�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�2�липня�2009

ро���за�№ 592/16608;

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�Голов-

ном���правлінні�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в�

м.�Києві,�пенсія�я�им�призначена�відповідно

до�За�он��У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечен-

ня�осіб,�звільнених�з�війсь�ової�сл�жби,�та�де-

я�их�інших�осіб»�з�ідно�зі�спис�ами,�наданими

Головним��правлінням�Пенсійно�о�фонд��У�ра-

їни�в�м.�Києві.

При�цьом��держателям�«Карт�и��иянина»�ви-

плата�допомо�и�проводиться�шляхом�зарах�-

вання��оштів�на��арт�овий�рах�но��в�рам�ах

впровадження�прое�т��системи�«Карт�а��ияни-

на».

3.�Під�час�надання�допомо�и�врахов�вати,

що�розмір�пенсійної�виплати�в�лючає:�розмір

основної�пенсії,�пенсію�за�особливі�засл��и�пе-

ред�У�раїною,�а�та�ож�інші�надбав�и,�допла-

ти,�в�том��числі�доплати�інде�сації,�та�підви-

щення�з�ідно,�з�за�онодавством�У�раїни.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а,�я�а�не�б�ла�своєчасно�виплачена

�ромадянин��через�незалежні�від�ньо�о�при-

чини,���разі�смерті�цих��ромадян,�виплач�єть-

ся�членам�сім’ї�померло�о���поряд��,�перед-

баченом��для�виплати�пенсій���зв’яз���зі�смер-

тю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�я�і�одночасно�на-
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лежать�до�де�іль�ох��ате�орій,�надається�од-

на�допомо�а���більшом��розмірі.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а�не�виплач�ється�особам,�я�і�пере-

б�вають�на�повном��державном���триманні.

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

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

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

печити�оприлюднення�цьо�о�розпорядження�в

засобах�масової�інформації.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Про надання одноразової адресної соціальної 
матеріальної допомоги окремим категоріям 

соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста
Києва з нагоди відзначення 

70)ї річниці закінчення Другої світової війни
Розпорядження № 782 від 11 серпня 2015 року

Відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань», рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвер)
дження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011)2015 роки», з метою подальшого со)
ціального захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення, ветеранів війни міста Києва
та з нагоди відзначення 70)ї річниці закінчення Другої світової війни, в межах функцій органу місцевого са)
моврядування:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���о�ремим��ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення,�вете-

ранам�війни�міста�Києва�з�на�оди�відзначення

70-ї�річниці�за�інчення�Др��ої�світової�війни,�а

саме:

��розмірі�500��рн:

особам,�я�і�мають�особливі�засл��и�перед

Бать�івщиною;

особам,�я�і�брали��часть����ероїчній�оборо-

ні�міста�Києва�та�я�им�встановлено�стат�с

«�часни�а�народно�о�ополчення»;

інвалідам�І��р�пи�із�числа�інвалідів�війни�та

�олишнім�малолітнім�(я�им�на�момент��в’яз-

нення�не�виповнилося�14�ро�ів)�в’язням��онцен-

траційних�таборів,��етто�та�інших�місць�прим�-

сово�о�тримання,�визнаних�інвалідами�внаслі-

до��поранення,��онт�зії,��аліцтва,�захворюван-

ня,�одержаних�під�час�захист��Бать�івщини,

ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів)�та�з�інших�причин;

ветеранам�підпільно-партизансь�о�о�р�х�;

Праведни�ам�Бабино�о�яр�;

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,��час-

ни�ам�антитерористичної�операції;

членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�(померли)

внаслідо��поранення,��онт�зії�чи��аліцтва,�одер-

жаних�під�час��часті�в�антитерористичній�опе-

рації;

��розмірі�400��рн:

інвалідам�II��р�пи�із�числа�інвалідів�війни�та

�олишніх�малолітніх�(я�им�на�момент��в’язнен-

ня�не�виповнилося�14�ро�ів)�в’язнів��онцен-

траційних�таборів,��етто�та�інших�місць�прим�-

сово�о�тримання,�визнаних�інвалідами�внаслі-

до��поранення,��онт�зії,��аліцтва,�захворюван-

ня,�одержаних�під�час�захист��Бать�івщини,

ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів)�та�з�інших�причин;

��розмірі�350��рн:

інвалідам�ІІІ��р�пи�із�числа�інвалідів�війни�та

�олишнім�малолітнім�(я�им�на�момент��в’яз-

нення�не�виповнилося�14�ро�ів)�в’язням��онцен-

траційних�таборів,��етто�та�інших�місць�прим�-

сово�о�тримання,�визнаних�інвалідами�внаслі-

до��поранення,��онт�зії,��аліцтва,�захворюван-

ня,�одержаних�під�час�захист��Бать�івщини,

ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів)�та�з�інших�причин;

�часни�ам�бойових�дій�та��олишнім�непов-

нолітнім�(я�им�на�момент��в’язнення�не�випов-

нилося�18�ро�ів)�в’язням��онцентраційних�та-

борів,��етто,�інших�місць�прим�сово�о�триман-

ня,�дітям,�я�і�народилися���зазначених�місцях

прим�сово�о�тримання�їх�бать�ів,�а�та�ож�осо-

бам,�я�і�брали��часть���ви�онанні�бойових�зав-

дань�по�захист��Бать�івщини���с�ладі�війсь�о-

вих�підрозділів,�з’єднань,�об’єднань�всіх�видів

і�родів�війсь��Збройних�Сил�діючої�армії�(фло-

т�),���партизансь�их�за�онах�і�підпіллі�та�інших

форм�ваннях�я����воєнний,�та��і���мирний�час;

��розмірі�250��рн:

членам�сімей�осіб,�із�числа�жителів�міста�Ки-

єва,�смерть�я�их�пов’язана�з��частю���масо-

вих�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�-

лися���період�з�21�листопада�2013�ро���по�21

люто�о�2014�ро���(Небесна�сотня);

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,�я�і�от-

римали�тяж�і�тілесні��ш�одження�під�час��час-

ті���масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що

відб�лися���період�з�21�листопада�2013�ро���по

21�люто�о�2014�ро��;

��розмірі�200��рн:

вдовам�Героїв�Радянсь�о�о�Союз�;

�часни�ам�Вели�ої�Вітчизняної�війни�та��о-

лишнім�в’язням��онцентраційних�таборів,��ет-

то,�інших�місць�прим�сово�о�тримання,�осо-

бам�я�і�б�ли�насильно�вивезені�на�прим�сові

роботи,�дітям�партизанів,�підпільни�ів,�інших

�часни�ів�боротьби�з�націонал-соціалістсь�им

режимом�в�тил��воро�а;

членам�сімей�за�иблих�та�др�жинам�(чо-

лові�ам)�померлих�інвалідів�війни,�др�жи-

нам�(чолові�ам)�померлих��часни�ів�бойо-

вих�дій,��часни�ів�війни�і�жертв�нацистсь�их

переслід�вань,�визнаних�за�життя�інваліда-

ми�від�за�ально�о�захворювання,�тр�дово�о

�аліцтва�та�з�інших�причин,�я�і�не�одр�жили-

ся�вдр��е,�а�та�ож�членам�сімей�осіб,�я�і�за-

�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранення,

�онт�зії�чи��аліцтва,�одержаних�під�час��час-

ті�в�антитерористичній�операції,�захищаючи

незалежність,�с�веренітет�та�територіальн�

цілісність�У�раїни.

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

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

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

2.1.�Забезпечити,�за�рах�но���оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��на

ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015�ро�и»,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406�(в�реда�-

ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�бе-

резня�2015�ро���№ 165/1030),�надання�одно-

разової�адресної�соціальної�матеріальної�до-

помо�и�на�за�альн��с�м���оштів�24350,25�тис.

�рн�о�ремим��ате�оріям�соціально�незахище-

них�верств�населення�та�ветеранам�війни�міс-

та�Києва,�зазначеним���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

2.2.�Виплат��одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�орі-

ям�соціально�незахищених�верств�населення�та

ветеранам�війни�міста�Києва�з�на�оди�відзна-

чення�70-ї�річниці�за�інчення�Др��ої�світової

війни�проводити:

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�ор�анах

праці�та�соціально�о�захист��населення�та�Пен-

сійно�о�фонд��У�раїни,�відповідно�до�Поряд-

���виплати�пенсій�та��рошової�допомо�и�за

з�одою�пенсіонерів�та�одерж�вачів�допомо�и

через�їх�поточні�рах�н�и���бан�ах,�затвердже-

но�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни

від�30�серпня�1999�ро���№ 1596,�та�Інстр��ції

про�виплат��та�достав���пенсій,�соціальних

допомо��національним�оператором�поштово-

�о�зв’яз��,�затвердженої�на�азом�Міністерства

транспорт��та�зв’яз���У�раїни,�Міністерства

праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни�від�28��віт-

ня�2009�ро���№ 464/156,�постановою�прав-

ління�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�від�28��вітня

2009�ро���№ 14-1,�зареєстрованої�в�Міністер-

стві�юстиції�У�раїни�2�липня�2009�ро���за

№ 592/16608;

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�Голов-

ном���правлінні�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в�

м.�Києві,�пенсія�я�им�призначена�відповідно

до�За�он��У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечен-

ня�осіб,�звільнених�з�війсь�ової�сл�жби,�та�де-

я�их�інших�осіб»�з�ідно�зі�спис�ами,�наданими

Головним��правлінням�Пенсійно�о�фонд��У�ра-

їни�в�м.�Києві.

При�цьом��держателям�«Карт�и��иянина»�ви-

плата�допомо�и�проводиться�шляхом�зарах�-

вання��оштів�на��арт�овий�рах�но��в�рам�ах

впровадження�прое�т��системи�«Карт�а��ияни-

на».

3.�Одноразова�адресна�соціальна�матеріаль-

на�допомо�а,�я�а�не�б�ла�своєчасно�виплаче-

на��ромадянин��через�незалежні�від�ньо�о�при-

чини,���разі�смерті�цих��ромадян,�виплач�єть-

ся�членам�сім’ї�померло�о���поряд��,�перед-

баченом��для�виплати�пенсій���зв’яз���зі�смер-

тю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�я�і�одночасно�на-

лежать�до�де�іль�ох��ате�орій,�надається�одна

допомо�а���більшом��розмірі.

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

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

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

чити�оприлюднення�цьо�о�розпорядження�в�за-

собах�масової�інформації.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

Розпорядження № 184 від 2 березня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве са)

моврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»,�що�до-

дається.

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

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

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

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

ня�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до складу Координаційної ради 
з питань боротьби з порушеннями прав інтелектуальної 

власності у місті Києві виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 204 від 6 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про авторське право і суміжні
права», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав)
ної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським місь)
ким головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови
Київської міської державної адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місце)
вого самоврядування:

Внести�зміни�до�с�лад��Координаційної�ра-

ди�з�питань�боротьби�з�пор�шеннями�прав�ін-

теле�т�альної�власності���місті�Києві�ви�онав-

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

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

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

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

адміністрації)�від�14�жовтня�2009�ро���№ 1182

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�19��вітня�2011�ро��

№ 576),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішньої каналізаційної мережі 
приватної виробничо)комерційної фірми «АМУР»

Розпорядження № 205 від 6 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 приватної виробничо)комерційної фірми «АМУР» (листи від 08 ве)
ресня 2014 року № 2014)29/1, від 19 листопада 2014 року № 2014)33) та протокол)рішення власника від 15 трав)
ня 2014 року № 1 5/05)14, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в ме)
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності� територіальної� �ромади�міста

Києва�і�передати���володіння�та��орист�-

вання�п�блічном��а�ціонерном��товари-

ств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�а-

нал»�зовнішню��аналізаційн��мереж��при-

ватної�виробничо-�омерційної�фірми�«АМУР»

з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,

визначених�У�одою�про�передач��в��прав-

ління�від�ритом��а�ціонерном��товариств�

«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»,

майна,�що�є��ом�нальною�власністю�те-

риторіальної� �ромади�міста�Києва�від�20

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

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

ївводо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�забезпечити�приймання —

передач��зовнішньої��аналізаційної�мере-

жі.�зазначеної���п�н�ті�1�ньо�о�розпоря-

дження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�роз-

порядження�по�ласти�на�заст�пни�ів� �о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про припинення Дочірньому підприємству 
«Київське державне підприємство «ІЗУМРУД» 

права користування земельною ділянкою 
на вул. Сім’ї Сосніних, 11 у Святошинському районі м. Києва

Розпорядження № 206 від 6 березня 2015 року
Відповідно до статей 17, 83, 117, 122, 141 Земельного кодексу України, враховуючи звернення ТОВ «ЗАВОД

«ІЗУМРУД» від 10.02.2014 № 01)02/10, набуття ТОВ «ЗАВОД «ІЗУМРУД» права власності на нерухоме майно, За)
кон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав)
ної та комунальної власності», а також у зв’язку із припиненням Дочірнього підприємства «Київське держав)
не підприємство «ІЗУМРУД», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�Дочірньом��підприємств��«Ки-

ївсь�е�державне�підприємство�«ІЗУМРУД»�пра-

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

�ою�площею�2,8689��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:325:0007)�на�в�л.�Сім’ї�Сосні-

них,�11���Святошинсь�ом��районі�м.�Києві�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но-виробничих�і��осподарсь�их�б�дівель�та

спор�д,�наданою�відповідно�до�п�н�т��8�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2004

№ 280/1490�«Про�оформлення�права��орис-

т�вання�земельними�ділян�ами»,�право��о-

рист�вання�я�ою�посвідчено�державним�а�-

том�на�право�постійно�о��орист�вання�земель-

ною� ділян�ою� від� 07� �р�дня� 2004� р.�

№ 05-9-00010�(справа�А-21055).

2.�Земельн��ділян��,�визначен��в�п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�передати�із�земель�дер-

жавної�власності�до�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�в

�становленом��за�онодавством�поряд���захо-

ди�щодо�державної�реєстрації�припинення�пра-

ва�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян-

�ою�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва дошкільного навчального

закладу на земельній ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового
масиву Позняки у Дарницькому районі

Розпорядження № 216 від 6 березня 2015 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк)

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер)
но)транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня
2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансуван)
ня будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер)
шеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви)
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 ро)
ку № 1403 (протокол від 23 грудня 2014 року № 65/2014), з метою підвищення ефективності залучення інвес)
торів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е

інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під�отов-

чих�(передінвестиційних)�робіт�та�замовни�ом

б�дівництва�за�об’є�тами,�зазначеними���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестицій-

не�а�ентство»:

3.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропози-

ції�за�об’є�тами�інвест�вання.

3.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�з�Департаментом

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�Департаментом�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�Департаментом�земель-

них�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�та�Дарниць�ою�районною�в�місті�Києві

державною�адміністрацією.

3.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рс��до�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�в��становленом��поряд���для

під�отов�и��мов��он��рс�.

4.�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),�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�та�Дарниць�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�за�за-

питами��ом�нально�о�підприємства�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»�надавати�необхідні�вис-

нов�и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов-

�и�орієнтовних�техні�о-е�ономічних�по�азни-

�ів�щодо�реалізації�інвестиційно�о�прое�т��за

об’є�тами,�зазначеними���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

5.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�зал�-

ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,

ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�жит-

лово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавер-

шено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становленом�

поряд���провести�інвестиційний��он��рс�із�за-

л�чення�інвестора.

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

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�оно-

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�06.03.2015�№�216

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на�земельній�ділянці�№ 38���8�мі�рорайоні�жит-

лово�о�масив��Позня�и���Дарниць�ом��районі.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про припинення державному підприємству
Авіаційному науково)технічному комплексу ім. О. К. Антонова

та Київському державному авіаційному заводу «АВІАНТ» 
права тимчасового користування землею 

на вул. Академіка Туполєва, 1 у Святошинському районі м. Києва
Розпорядження № 218 від 6 березня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 122, пункту «в» статті 141 Земельного кодексу України, враховуючи звернен)
ня державного підприємства «АНТОНОВ» від 25.09.2014 № 46/7177, Закон України «Про внесення змін до де)
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та рішен)
ня Київської міської ради від 18.04.2013 № 244/9301 «Про надання дозволу на розроблення проекту земле)
устрою щодо відведення земельних ділянок державному підприємству «Антонов» на вул. Академіка Тупо)
лєва, 1, просп. Академіка Палладіна, 60 та у 56)му кварталі Київського лісництва у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд підприємства та привідних радіостанцій», в ме)
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�державном��підприємств��Авіа-

ційном��на��ово-технічном���омпле�с��ім.�

О.�К.�Антонова�право�тимчасово�о��орист�-

вання�землею�за�альною�площею�38,9557��а

на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�1���Святошинсь�о-

м��районі��м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��омпле�с��б�дівель�та�спор�д,�на-

даною�відповідно�до�п�н�т��1�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�26.09.2000�№ 9/986�«Про

оформлення�права��орист�вання�земельними

ділян�ами»,�право��орист�вання�я�ими�посвід-

чено�до�овором�на�право�тимчасово�о��орис-

т�вання�землею�від�31.08.2001�№ 75-5-00065,

а�саме:

2.�Припинити�державном��підприємств��Авіа-

ційном��на��ово-технічном���омпле�с��ім.�

О.�К.�Антонова�та�Київсь�ом��державном��авіа-

ційном��завод��«АВІАНТ»�право�тимчасово�о��о-

рист�вання�землею�площею�2,5361��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:75:383:0029)�на�в�л.

А�адемі�а�Т�полєва,�1���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

�омпле�с��б�дівель�та�спор�д,�наданої�відповід-

но�до�п�н�т��1�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.09.2000�№ 9/986�«Про�оформлення�пра-

ва��орист�вання�земельними�ділян�ами»,�пра-

во��орист�вання�я�ою�посвідчено�до�овором�на

право�тимчасово�о��орист�вання�землею�від

31.08.2001�№ 75-5-00066�(справа�А-21307).�

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

земельну ділянку
площею 0,6235 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0019);

земельну ділянку
площею 0,0770 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0021);

земельну ділянку
площею 0,4758 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0022);

земельну ділянку
площею 0,8072 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0023);

земельну ділянку
площею 7,0819 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0026);

земельну ділянку
площею 0,7504 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0027);

земельну ділянку
площею 0,8559 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0028);

земельну ділянку
площею 11,1501 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0031);

земельну ділянку
площею 16,4310 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0032);

земельну ділянку
площею 0,7029 га 

(кадастровий номер
8000000000:75:383:0033).

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до будівництва приватної середньої школи в 3)а мікрорайоні
житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 

10)В у Оболонському районі
Розпорядження № 208 від 6 березня 2015 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 рішення 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 розпоряджен)
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 06 лютого 2015 року № 66/2015), з метою підвищення ефективності залучен)
ня інвесторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��інвестиційних�об’є�-

тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�що

додається.

2.�Визначити�Оболонсь���районн��в�місті�Ки-

єві�державн��адміністрацію�замовни�ом�ре-

алізації�прое�т��«Б�дівництво�приватної�серед-

ньої�ш�оли�в�3-а�мі�рорайоні�житлово�о�ма-

сив��Оболонь�на�проспе�ті�Героїв�Сталін�ра-

да,�10-В���Оболонсь�ом��районі».

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�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно�о��он��рс�.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�за�об’є�тами,�зазначеними���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд��

орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�мож-

ливі�передпрое�тні�пропозиції�з�Департамен-

том�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онав-

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

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

ментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Де-

партаментом�земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Оболон-

сь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�ад-

міністрацією.

4.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рс��до�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�в��становленом��поряд-

���для�під�отов�и��мов��он��рс�.

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

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

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

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

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

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

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�та�Оболонсь�ій�районній

в�місті�Києві�державній�адміністрації�за�запита-

ми��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестицій-

не�а�ентство»�надавати�необхідні�виснов�и,�по-

�одження�та�матеріали�для�під�отов�и�орієн-

товних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів�щодо

реалізації�інвестиційно�о�прое�т��за�об’є�тами,

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

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�не-

завершено�о�б�дівництва,�інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��станов-

леном��поряд���провести�інвестиційний��он-

��рс�із�зал�чення�інвестора.
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Про затвердження адресного переліку робіт з капітального 
ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику 

бюджетних коштів — Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації

Розпорядження № 191 від 5 березня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду(

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со(
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо(
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально(технічного стану закладів соціальної сфери
та житлово(комунального господарства Святошинського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів���2015�році�по��о-

ловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�фінанс�вання�я�их�передба-

чено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додається.

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�визначити�замовни�ів�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт��об’є�тів,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження�в

�становленом��поряд���відповідної�до��ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обов’яз-

�ово�передбачити��мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’-

є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

4.�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 утворення робочої групи з опрацювання можливості 
надання публічних послуг (в тому числі адміністративних) 

в електронній формі з використанням мережі Інтернет 
за допомогою інформаційно(телекомунікаційної 

системи «Е(послуги»
Розпорядження № 195 від 5 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про електронні документи та
електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про адміністративні послуги», рішення
Київської міської ради від 10 листопада 2011 року № 602/6838 «Про затвердження Міської цільової програ(
ми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 —2014 роки» та з метою надання публічних послуг
(в тому числі адміністративних) в електронній формі з використанням мережі Інтернет за допомогою інфор(
маційно(телекомунікаційної системи «Е(послуги»:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�опрацювання

можливості�надання�п�блічних�посл���(в�том�

числі�адміністративних)�в�еле�тронній�формі�з

ви�ористанням�мережі�Інтернет�за�допомо�ою

інформаційно-теле�ом�ні�аційної�системи�

«Е-посл��и»�та�затвердити�її�с�лад,�що�дода-

ється.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 17 серпня 2012 року № 1464 «Про проведення інвестиційного
конкурсу із залучення інвестора до розміщення реклами в ліфтах

житлових будинків комунальної власності міста Києва»
Розпорядження № 197 від 5 березня 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер(
но(транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня
2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансуван(
ня будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше(
ного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконав(
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403
(протокол від 06 лютого 2015 року № 66/2015), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

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

трації)�від�17�серпня�2012�ро���№ 1464�«Про�про-

ведення�інвестиційно�о��он��рс��із�зал�чення

інвестора�до�розміщення�ре�лами�в�ліфтах�жит-

лових�б�дин�ів��ом�нальної�власності�міста�Ки-

єва».

Голова В. Кличко

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора
до будівництва дитячого дошкільного закладу 

по вул. Старонаводницькій, 2(20 у Печерському районі
Розпорядження № 196 від 5 березня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По(
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва. інженерно(транспортної ін(
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації) від 21 жовтня 2014 року № 1180 «Про проведення інвестиційного конкурсу із за(
лучення інвестора до будівництва дитячого дошкільного закладу по вул. Старонаводницькій, 2(20 у Печер(
ському районі», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�б�дівництва�дитячо�о�до-

ш�ільно�о�за�лад��по�в�л.�Старонаводниць-

�ій,�2-20���Печерсь�ом��районі�(прото�ол�по-

стійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�чен-

ню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,

ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�жит-

лово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,� інженерно-транс-

портної� інфрастр��т�ри�міста�Києва�від�23

�р�дня�2014�ро���№ 65/2014)�товариство�з

обмеженою�відповідальністю��«ГАМАІНВЕСТ».

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

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

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

повідний�інвестиційний�до�овір�з�переможцем

�он��рс��та�замовни�ом�реалізації�прое�т�—�Пе-

черсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�ад-

міністрацією.

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

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про затвердження адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів по головному розпоряднику 

бюджетних коштів — Департаменту охорони здоров’я 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), фінансування яких передбачено 
Програмою економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2015 рік
Розпорядження № 199 від 5 березня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку формування та виконан(
ня Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального
ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026, та з метою покращення матеріально(технічно(
го стану закладів охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Ки(
єва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів�по��оловном��роз-

порядни���бюджетних��оштів�—�Департамен-

т��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�фінанс�вання�я�их�передбаче-

но�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�охорони�здоров’я

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�за-

�лади�охорони�здоров’я,�підпоряд�овані�Де-

Про затвердження адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному 

розпоряднику бюджетних коштів — Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 200 від 2 березня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», пункту 2 статті 19 Закону України «Про автомобільні до(
роги», частини четвертої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення Ки(
ївської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської
міської ради від 28 січня 2015 № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015
рік», з метою покращення стану об’єктів транспортної інфраструктури, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів���2015�році�по

�оловном��розпорядни���бюджетних��ош-

тів —�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

трації),�фінанс�вання�я�их�передбачено�Про-

�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальні�підприємства,�під-

поряд�овані�Департамент��транспортної�ін-

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

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

міністрації),�я�і�є�балансо�трим�вачами�об’-

є�тів,�замовни�ами�ви�онання�робіт�з��апі-

тально�о�ремонт��об’є�тів,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно.�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�а-

нізації�для�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до

за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�до-

��ментації.

партамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�я�і�є�балансо�трим�-

вачами�об’є�тів,�замовни�ами�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт��об’є�тів,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�аніза-

ції�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�вимо��за-

�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельних�робіт.

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

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�06.03.20�№�208

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�приватної�середньої�ш�оли�в�3-а�мі�рорайоні�житлово�о�масив��Оболонь�на

проспе�ті�Героїв�Сталін�рада,�10-В���Оболонсь�ом��районі.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про зміни у складі робочої групи із розгляду питань 
щодо впровадження в місті Києві електронного урядування

Розпорядження № 213 від 6 березня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто(ге(

рой Київ» та з метою залучення до співпраці представників провідних компаній світу у сфері інформаційних
технологій:

Внести�зміни�до�с�лад��робочої��р�пи�із�роз-

�ляд��питань�щодо�впровадження�в�місті�Києві

еле�тронно�о��ряд�вання,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�25�липня�2011�ро���№ 1294�(�

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

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

жавної�адміністрації)�від�29�жовтня�2014�ро��

№ 1225),�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до складу робочої групи з питань 
протидії корупції у закладах охорони здоров’я

Розпорядження № 217 від 6 березня 2015 року
Унести зміни до складу робочої групи з питань протидії корупції у закладах охорони здоров’я, затвер(

дженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс(
трації) від 17 грудня 2014 року № 1473 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ра(
ди (Київської міської державної адміністрації) від 03 лютого 2015 року № 88):

Увести�до�с�лад�:

Дончен�о�Тетян��Ми�олаївн� —�заст�пни-

�а�дире�тора�Департамент� —�начальни�а

�правління�з�ор�анізації�медично�о�забезпе-

чення�Департамент��охорони�здоров’я�ви-

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

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

Місюрен�о�Єв�енія�Валерійовича —�деп�-

тата�Київсь�ої�місь�ої�ради,��олов��постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

дотримання�за�онності,�правопоряд���та�бо-

ротьби�з��ор�пцією�(за�з�одою)

Вивести�із�с�лад��Ри�ана�М.�М.

Голова В. Кличко

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд�

на�ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт�

обов’яз�ово�передбачати��мови�щодо�надан-

ня�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�ро-

біт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�-

атації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

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

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

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

з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження передавального акта 
Київської міської станції швидкої медичної допомоги

Розпорядження № 211 від 6 березня 2015 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», 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:

Затвердити�передавальний�а�т�Київсь�ої�місь�ої�станції�швид�ої�медичної�допомо�и�(�од�

ЄДРПОУ�01994050),�що�додається.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття від Міністерства 
внутрішніх справ України до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартир №№ 34, 70 
на вул. Дяченка, 20 в Дарницькому районі

Розпорядження № 212 від 6 березня 2015 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327

Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят(
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних
мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Департаменту матеріального забез(
печення Міністерства внутрішніх справ України від 17 червня 2014 року № 25/2/2(3604, від 06 серпня 2014 ро(
ку № 25/2/2(4802 та наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 червня 2014 року № 557 «Про пере(
дачу двох квартир у комунальну власність», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�від�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�У�раїни�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�та�переда-

ти�до�сфери��правління�Дарниць�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації��вартири�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�в��становлено-

м��поряд���приймання-передач��майна,�зазна-

чено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та�на-

дати�до�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)��опію�а�та�приймання-передачі.

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�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 27 жовтня 2014 року № 1206 
«Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора

до реалізації інвестиційного проекту 
«Створення єдиного диспетчерського центру контролю 

за роботою автотранспорту та збору інформації»
Розпорядження № 214 від 6 березня 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер(
но(транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня
2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансуван(
ня будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер(
шеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 ро(
ку № 1403 (протокол від 06 лютого 2015 року № 66/2015), з метою підвищення ефективності залучення інвес(
торів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�27�жовтня�2014�ро-

���№ 1206�«Про�проведення�інвестиційно�о

�он��рс��із�зал�чення�інвестора�до�реалізації�ін-

вестиційно�о�прое�т��«Створення�єдино�о�дис-

петчерсь�о�о�центр���онтролю�за�роботою�ав-

тотранспорт��та�збор��інформації»�та�і�зміни:

1.�За�олово��розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�27�жовтня�2014

ро���№ 1206�«Про�проведення�інвестиційно�о

�он��рс��із�зал�чення�інвестора�до�реалізації

інвестиційно�о�прое�т��«Створення�єдино�о

диспетчерсь�о�о�центр���онтролю�за�роботою

автотранспорт��та�збор��інформації»�ви�лас-

ти���та�ій�реда�ції:

«Про�проведення�інвестиційно�о��он��рс��із

зал�чення�інвестора�до�реалізації�інвестицій-

но�о�прое�т��«Створення�єдино�о�диспетчер-

сь�о�о�центр���онтролю�за�роботою�транспор-

т��та�збор��інформації».

2.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�27�жовтня�2014

ро���№ 1206�«Про�проведення�інвестиційно-

�о��он��рс��із�зал�чення�інвестора�до�реалі-

зації�інвестиційно�о�прое�т��«Створення�єди-

но�о�диспетчерсь�о�о�центр���онтролю�за�ро-

ботою�транспорт��та�збор��інформації»�та�і

зміни:

2.1.�У�п�н�ті�2�слова�«�ом�нальн��сл�жб��пе-

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

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

трації)»�замінити�словами�«Департамент�транс-

портної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)».

2.2.�У�підп�н�ті�4.2�п�н�т��4�слова�«та��ом�-

нальною�сл�жбою�перевезень�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)»�ви�лючити.

Голова В. Кличко

Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт 
дорожнього одягу Кільцевої дороги»

Розпорядження № 203 від 6 березня 2015 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», розпорядження вико(

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 червня 2013 року
№ 982 «Про капітальний ремонт дорожнього одягу Кільцевої дороги», з метою приведення дорожнього по(
криття та тротуарів Кільцевої дороги у відповідність до державних будівельних норм України, в межах функ(
цій місцевого органу виконавчої влади:
1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Капітальний�ремонт�дорожньо�о�одя���Кільцевої�доро�и»,

врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�від�30��р�дня�2014�ро��

№ 00-0914-14/ПБ,�виданий�Державним�підприємством�«Спеціалізована�державна�е�спертна

ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими

техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва капітальний ремонт

Категорія дороги магістральна вулиця загальноміського
значення  безперервного руху

Довжина ділянки км 6,071

Ширина проїзної частини м 2x15,00!2x18,75

Ширина запобіжної смуги м 0,75

Ширина смуги руху м 3,75

Кількість смуг руху проїзної частини шт. 8!10

Загальна ширина покриття м 2x16,50!2x20,25

Мінімальний радіус у плані м 600

Мінімальні радіуси вертикальних кривих: 
! опуклої

м 6000

! угнутої м 1500

Максимальний поздовжній ухил % 26,89

Тривалість капітального ремонту місяців 14,5

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах
станом на 17.12.2014 p., у тому числі: 

! будівельні роботи 
! устаткування 
! інші витрати

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

295 019,191 
237 561,815 
311,734 
57 145,642

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���та�інфляції�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ош-

торисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни�ом�б�дівництва�на�підста-

ві�обґр�нтов�ючих�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�овор��підряд��на�ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремон-

т��об’є�та�обов’яз�ово�передбачати��мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�она-

них�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ

ÏÀÒ "ÄÁÊ-4" (04074, ì. Êè¿â, âóë. Ëóãîâà, 13, dbk4.com.ua) çã³äíî ç äîãîâ³ðíèìè

çîáîâ'ÿçàííÿìè îòðèìàëî ôóíêö³¿ çàáóäîâíèêà íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 7,3 ãà äëÿ

áóä³âíèöòâà ì³êðîðàéîíó ²²-À ó áàãàòîôóíêö³îíàëüíîìó æèòëîâîìó ðàéîí³ (ì³ñöå

ðîçòàøóâàííÿ: ïðèëÿãàº äî âóë.Ìàðøàëà Ãðå÷êà òà ïðîñïåêòó Ïðàâäè ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà). Îá'ºêòîì áóä³âíèöòâà º áàãàòîïîâåðõîâ³ æèòëîâ³ áóäèíêè ç

âáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ìåõàí³çîâàí³ ãàðàæ³.

Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê: TOB "Öåíòðáóäïðîåêò", þðèäè÷íà àäðåñà — 04211,

ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, áóä. 11, êîðï. 1, êâ. 4.

Ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ áóäóòü âèä³ëÿòèñÿ

çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè ñóìàðíî â³ä àâòîòðàíñïîðòó 0,240 ã/ñåê, êîíöåíòðàö³ÿ

ÿêèõ â ö³ëîìó ïî îá'ºêòó íèæ÷å ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é (ÃÄÊ) äëÿ

íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ïðîåêòîì

ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî 3 àâòîíîìíèõ ïðèáóäîâàíèõ êîòåëåíü â òîðöÿõ áóäèíê³â.

Â êîæí³é êîòåëüí³é ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ 3-õ âîäîãð³éíèõ êîòë³â íîì³íàëüíîþ

ïîòóæí³ñòþ 3,6 ÌÂò êîæíèé.

Çàáðóäíåííÿ çåìåëü, ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä, ïðèãí³÷åííÿ ôëîðè ³

ôàóíè íå ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ. Ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïî ïîâîäæåííþ ç â³äõîäàìè.

Áóäå îðãàí³çîâàíå íàëåæíèì ÷èíîì çáèðàííÿ òà çáåð³ãàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ

â³äõîä³â. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿, òåðèòîð³ÿ

ïëàíóºòüñÿ, àñôàëüòóºòüñÿ.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà â ö³ëîìó ñêëàäàº 1979,48 ì
3
/äîáó, â ò. ÷. ïîëèâ òåðèòîð³¿

110,91 ì
3
/äîáó. Âîäîâ³äâåäåííÿ ç îá'ºêòà (ñò³÷í³ âîäè ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ òà

âèðîáíè÷³ â ê³ëüêîñò³ 1868,57ì
3
/äîáó, êð³ì òîãî, â³ä îáñëóãîâóâàííÿ êîòåëüíî¿

0,08 ì
3
/äîáó) çä³éñíþºòüñÿ â ì³ñüêèé êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð ç íàñòóïíèì ñêèäîì

íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè ç öèêëîì ïîâíîãî á³îëîã³÷íîãî î÷èùåííÿ. Îõîðîíà

ïîâåðõíåâèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êàíàë³çóâàííÿ îá'ºêòà. Îõîðîíà

ï³äçåìíèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿, ¿¿ àñôàëüòóâàííÿ.

Àâàð³éí³ ñêèäè íå çä³éñíþþòüñÿ, òàê ÿê ìåðåæ³ ðîçðàõîâàí³ íà ïðèéîì âñ³º¿

ê³ëüêîñò³ ñò³÷íèõ äîùîâèõ âîä.

Ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòîì çàõîäè çàõèñòó â³ä øóìó äîñòàòí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ

äîïóñòèìèõ ð³âí³â çâóê³â òà çâóêîâèõ òèñê³â íà ïðèëåãë³é äî áóä³âë³ òåðèòîð³¿ òà

â ¿¿ ïðèì³ùåííÿõ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé ðÿä çàõîä³â, ùî ãàðàíòóþòü áåçàâàð³éíó åêñïëóàòàö³þ

îá'ºêòà çã³äíî ç ïðèðîäîîõîðîííèìè íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè, óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó

ñòàí³ òåðèòîð³¿ ìàéäàí÷èêà â ö³ëîìó.

TOB "Öåíòðáóäïðîåêò"— âèêîíàâåöü îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå

(ÎÂÍÑ) — çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ðîçä³ëó ÎÂÍÑ çã³äíî ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîãàìè åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Çàìîâíèê çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ îáñëóãîâóþ÷³é êîìïàí³¿

çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè, çàáåçïå÷óº åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà

çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè âèìîãàìè.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî

ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 215,32 êâ. ì,

ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 26, ë³ò. "À"

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 215,32 êâ. ì

Àäðåñà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 26, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 215,32 êâ. ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 1 936 710 (îäèí ì³ëüéîí äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåñÿòü) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 387 342 (òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà ñîðîê äâ³) ãðèâí³.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —2 324 052 (äâà ì³ëüéîíè òðèñòà äâàäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï'ÿòäåñÿò

äâ³) ãðèâí³.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 232 405 (äâ³ñò³ òðèäöÿòü

äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ï'ÿòü) ãðèâåíü 20 êîï³éîê.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì

ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü

Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Óêðñïåöðåñóðñ" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà,

ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 04 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, áóä. 72, 8-é ïîâåðõ, çàë "Discovery",

òîâàðíà á³ðæà "Óêðñïåöðåñóðñ". Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, áóä. 72, 8-é

ïîâåðõ, çàë "Discovery", òîâàðíà á³ðæà "Óêðñïåöðåñóðñ", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà

ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ —òðè

äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6.Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü,áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006010041283

â ÀÁ "Ï³âäåííèé", êîä áàíêó 328209, êîä 37200607, îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ðæà "Óêðñïåöðåñóðñ".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 232 405,20 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà,

âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006010041283 â ÀÁ "Ï³âäåííèé", êîä áàíêó 328209, êîä 37200607, îòðèìóâà÷:

òîâàðíà á³ðæà "Óêðñïåöðåñóðñ".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 26, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, áóä. 72, 8-é

ïîâåðõ, çàë "Discovery", òîâàðíà á³ðæà "Óêðñïåöðåñóðñ", òåë. (044) 362-90-13.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â

îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 46,15 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³

ã³ìíàç³¿ "Êè¿âñüêà ðóñü" íà âóë. Ãìèð³, 2-Â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî

ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè,

òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 10 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 920 680,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà)

ñòàíîâèòü 7 871,82 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â

îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ

çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè

çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Çîëî÷³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº Äàí÷åíêà Ïàâëà Ñòåïàíîâè÷à,óòî÷íåíå ì³ñöå ðåºñòðàö³¿:

ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 2/58, êâ. 3, ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ ¹ 445/152/15-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ "Ðàéôôàéçåí

Áàíê Àâàëü" äî Äàí÷åíêà Ïàâëà Ñòåïàíîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 27.08.2015 ðîêó â 9.30 â ïðèì³ùåíí³ Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿

îáëàñò³ (Ëüâ³âñüêà îáëàñòü, ì. Çîëî÷³â, âóë. Ñêîâîðîäè, 5).

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè áóäå ðîçãëÿíóòà çà

éîãî â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Ñóääÿ Â. Ì.Ñèâàê

ÒÎÂ "²ÍÑÒÈÒÓÒ ÃÅÎ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕÒÅÕÍÎËÎÃ²É" 21.08.2015 ð.î 10.00 ïðîâåäå

âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà àäðåñîþ: âóë.Êîçàöüêà,55-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ð-í³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíîãî çåìëåâëàñíèêà: Êîîïåðàòèâ "Äåì³¿âñüêèé ÿð" ïî

áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ãàðàæ³â äëÿ çáåð³ãàííÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ â îñîáèñò³é âëàñíîñò³ ãðîìàäÿí, áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ

ïîãîäæåííÿ àêòà ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí;

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó ï³ëüã.

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè.Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî

ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11,

òåë. 280-69-98.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹

ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà

àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-

ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,

êâ. ì

Âàðò³ñòü,

ãðí

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-

êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,

çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåí-

äíà

ñòàâêà

Îðåíäíà

ïëàòà çà

1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð

ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-

êàðíÿ ¹ 1 (02091, Õàðê³âñüêå

Øîñå, 121, Ê.4, 564-65-34)

5 ïîâåðõ

Õàðê³âñüêå

Øîñå, 121,

ê.3

567,2 9801200,0
ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî

íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2015

2 ðîêè 364 äí³ 1 % 14,39 8167,66

2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé

îíêîëîã³÷íèé öåíòð 

(03115, Âåðõîâèííà, 69,

4246818)

2 ïîâåðõ
Âåðõîâèííà,

69, ê.6
85,30 1360600,0

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðî-

íè çäîðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 31.07.2015

2 ðîêè 364 äí³ 10 % 132,92 11338,33

3

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé

åíäîêðèíîëîã³÷íèé öåíòð

(01030, Ðåéòàðñüêà,

22,2352965)

1 ïîâåðõ
Ïóøê³íñüêà,

22 À, ê.2
19,50 242843,00

Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ,

ÿêà çä³éñíþº ñîö³àëüíó

äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà

àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â,

ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà

ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì

Ñòàíîì íà 03.04.2015

2 ðîêè 364 äí³
1 ãðí.

íà ð³ê
1 ãðí íà ð³ê

4

Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà 

ë³êàðíÿ ì. Êèºâà 

(01601, Øîâêîâè÷íà, 39/1,

235-50-61)

1 ïîâåðõ

(ãîñïîäàð-

ñüêèé áëîê)

Øîâêîâè÷-

íà, 39/1,

ê.11

47,00 880100,0

Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº

òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ

òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.05.2015

2 ðîêè 364 äí³ 20 % 312,09 14668,33

5

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå 

òîâàðèñòâî "Êè¿âåíåðãî"

(01001, Ôðàíêà ²âàíà ïë., 5,

2896441, 2394585)

1 ïîâåðõ

Äðàéçåðà

Òåîäîðà,

38 À, ë³ò. À

30,00 

(15,4 —

êîðèñíà ïëîùà,

14,6 —

ì³ñöÿ çàãàëüíîãî

êîðèñòóâàííÿ)

487200,0

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðî-

äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâà-

ð³â, àëêîãîëüíèõ òà òþòþ-

íîâèõ âèðîá³â

Ñòàíîì íà 01.08.2015

2 ðîêè 364 äí³ 18 % 149,35 4480,46

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿

ñåëèùà Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ

"²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó

äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñåëèùà Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ

ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó

ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) ñåëèùà Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿

äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè â³ä 26.12.2014 ¹ 864/864.

ÄÏÒ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâî óñòàíîâ îñâ³òè,

îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é,

ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, òðàñóâàííÿ âóëèöü òîùî.

Íà òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ÄÏÒ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ñåðåäíüî òà áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 498 òèñ.ì
2
, äå ìîæóòü áóäóâàòèñü êâàðòèðè äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, òà ðîçì³ùåííÿ ñàäèáíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ

æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, â òîìó ÷èñë³ ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11 ãà.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ ÄÏÒ ïëàíóºòüñÿ

ðîçì³ùåííÿ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ: 3-õ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 626

ì³ñöü. Ïîòðåáà â 2098 ì³ñöÿõ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ áóäå çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà äâîõ

çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë (íà 990 ì³ñöü ³ íà 660 ì³ñöü) òà ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷î¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 23, ÿêà, çà äàíèìè

óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ, áóäå âì³ùóâàòè 640 ó÷í³â.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñåëèùà Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ôîéº

ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 23 ñåëèùà Áèê³âíÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ïóòèâëüñüêà, 35.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua òà www. kievgenplan.grad.gov.ua.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå ç

17.08.2015 ð. äî 07.09.2015 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,

îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ

ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.

Õðåùàòèê, 32, à òàêîæ çàïèñóâàòè â æóðíàë ðåºñòðàö³¿ ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü ãðîìàäÿí äî ïðîåêòó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â

ì³ñö³ ðîçì³ùåííÿ åêñïîçèö³¿ (ôîéº ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 23 ñåëèùà Áèê³âíÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ïóòèâëüñüêà, 35).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà

àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,

òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

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.
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Íà Ñîô³éñüê³é — ôåñòèâàëü
ìèñòåöòâ

15 òà 16 ñåðïíÿ ç 10.00 íà Ñî-
ô³éñüê³é ïëîù³ ïðîõîäèòèìå ï³â-
ô³íàë ³ ô³íàë Âñåóêðà¿íñüêîãî
ôåñòèâàëþ «Ñâ³ò ìèñòåöòâ
2015». Ó ïðîãðàì³ — âèñòóïè âî-
êàëüíèõ êîëåêòèâ³â, òåàòðàëüí³
âèñòàâè, õîðåîãðàô³÷í³ íîìåðè,
âèñòàâêà êàðòèí, ôîòî òà âèðî-
á³â ðó÷íî¿ ðîáîòè òîùî. Ó ðàì-
êàõ çàõîäó ïëàíóºòüñÿ çá³ð êîø-
ò³â äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ òà ïîñòðàæäà-
ëèõ ó çîí³ ÀÒÎ.

Ìàêîâ³é ³ ìåä

14 ñåðïíÿ — ñâÿòî Ìàêîâ³ÿ.
Öüîãî äíÿ íåîáõ³äíî ÷èñòèòè òà
âïîðÿäêîâóâàòè êðèíèö³, äæåðå-
ëà. Â äàâíèíó õâîð³ êóïàëèñÿ â ð³÷-
ö³, áî âîäà íà Ìàêîâ³ÿ ââàæàëàñÿ
ö³ëþùîþ. Òàêîæ ñë³ä ¿ñòè ìåä, ìàê
òà ôðóêòè. Â öåðêâàõ ñâÿòÿòü âîäó,
êâ³òè ³ ìàê.

Â³äçíà÷èòè öå ñâÿòî íà âèõ³ä-
íèõ êèÿí çàïðîøóþòü äî ïàðêó
«Ôåîôàí³ÿ» — ñêóøòóâàòè òðàäè-
ö³éí³ ïðèãîùàííÿ, ñêóïàòèñÿ ó
ïàðêîâèõ îçåðàõ, ïîñëóõàòè æè-
âó ìóçèêó. Âõ³ä — 10 ãðí, øêîëÿ-
ð³ òà ñòóäåíòè — 5 ãðí, ïåíñ³îíå-
ðè òà ä³òè äî 7 ðîê³â — áåçêîø-
òîâíî.

Öèìè æ äíÿìè ç 13.00 äî 17.00
ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ íàðîäíî¿
àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè ïðî-
éäå «Ñâÿòî ìåäó. Ñïàñ». Ãîñòÿì
ïðåäñòàâëÿòü õàðàêòåðí³ äëÿ Ñïà-
ñà îáðÿäîâ³ ñòðàâè òðàäèö³éíî¿
óêðà¿íñüêî¿ êóõí³: ÿáëóêà ç ìåäîì,
ïèðîãè ç ìàêîì òîùî. À òàêîæ ìó-
çè÷íó ïðîãðàìó — íàðîäí³ êîëåê-
òèâè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè ïî-
çíàéîìëÿòü ç ÷óäîâèìè çðàçêàìè
ï³ñåííîãî ôîëüêëîðó ë³òíüîãî öèê-
ëó ñâÿò íàðîäíîãî êàëåíäàðÿ.Âõ³ä—
30 ãðí, ñòóäåíòàì, øêîëÿðàì, ïåí-
ñ³îíåðàì — 15 ãðí.

14 ñåðïíÿ â Ïàðêó Ïåðåìîãè
(ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â, 2, ìåòðî
«Äàðíèöÿ») ðîçïî÷èíàºòüñÿ Âñå-
óêðà¿íñüêèé ÿðìàðîê ìåäó ç
ìàéñòåð-êëàñàìè, ãóëÿííÿìè, ðå-
ìåñëàìè, ðîçâàãàìè äëÿ ä³òåé ³ äî-
ðîñëèõ. Òðèâàòèìå ÿðìàðîê äî 23
ñåðïíÿ. Â öåé ÷àñ ïðîõîäèòèìå ³

ïðàâîñëàâíà âèñòàâêà ìåäó «Ìå-
äîâèé Ñïàñ» â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é
ëàâð³. Îêð³ì â³ò÷èçíÿíèõ âèðîá-
íèê³â ³ ôåðìåð³â,òóò ïðåäñòàâëÿòü
³ ìåä ³ç ìîíàñòèð³â êðà¿íè. Ïðî-
äàâàòèìóòü íå ëèøå ìåä, ñò³ëüíèêè,
ìåäîâóõó, à é îðãàí³÷íó êîñìåòè-
êó íà îñíîâ³ ìåäó. Íà âèñòàâö³ ìîæ-
íà îòðèìàòè ïðîôåñ³éíó êîíñóëü-
òàö³þ ùîäî òîãî, ÿê â³äð³çíèòè
ñïðàâæí³é ìåä, ïðî ö³ëþù³ âëàñ-
òèâîñò³ öüîãî ïðîäóêòó.

Ìîëî÷íå ñâÿòî íà Ñï³âî÷îìó

16 ñåðïíÿ ç 10.00 äî 19.00 íà
Ñï³âî÷îìó ïîë³ ïðîéäå III Âñå-
óêðà¿íñüêèé Äåíü ìîëîêà, ÿêèé
ïðîïàãóº çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ,
ïîêàçóþ÷è êîðèñòü âæèâàííÿ ìî-
ëî÷íèõ ïðîäóêò³â. Þíèõ ãîñòåé
ñâÿòà ÷åêàþòü àòðàêö³îíè, ì³í³-
ôåðìà, êîíêóðñè, ìàéñòåð-êëàñè,
ðîç³ãðàø³ ïîäàðóíê³â, äåãóñòàö³ÿ
ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà ìîðîçèâà,
áàòóò, åñòàôåòè, ñâÿòêîâèé êîí-
öåðò, áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Ïîñèëêà
äîáðà», êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþí-
êà íà òåìó «Óêðà¿íà ìàéáóòíüî-
ãî», ôîòîâèñòàâêà «Ç³ðêè çà çäî-
ðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. ß ëþáëþ ìî-
ëîêî» òà áàãàòî ³íøîãî. Âõ³ä â³ëü-
íèé.

Àìåðèêà — ïîðó÷

15—16 ñåðïíÿ â Êèºâ³ ïðîéäå
ôåñòèâàëü óêðà¿íñüêî-àìåðè-
êàíñüêî¿ äðóæáè #USAinUA, äå
ãîñò³ çìîæóòü ñêóøòóâàòè òðàäè-
ö³éí³ ñòðàâè àìåðèêàíñüêî¿ êóõ-
í³, ïîñëóõàòè ³ ïîòàíöþâàòè ï³ä
êàíòð³, ðîê-í-ðîë ³ äæàç. Äàòè ôåñ-
òèâàëþ çá³ãàþòüñÿ ç äíåì ïàì’ÿò³
Åëâ³ñà Ïðåñë³, òîìó òóò ïðîâåäóòü
êîíêóðñ äâ³éíèê³â ëåãåíäè ðîê-í-
ðîëó, äå ñóääÿìè âèñòóïëÿòü ñàì³
ãëÿäà÷³. À äëÿ ëþáèòåë³â àâòîìî-
á³ëüíî¿ òåõí³êè ï³äãîòóâàëè îñî-
áëèâèé ñþðïðèç — âèñòàâêó àìå-
ðèêàíñüêèõ ðåòðî-àâòîìîá³ë³â. Ó
â³äêðèòîìó ëåêòîð³¿ ðîçêàæóòü ïðî
ìîäó, ïîë³òèêó, ³ñòîð³þ, ðîçâèòîê
äåìîêðàò³¿ ³ òåõí³êó Àìåðèêè, äëÿ
åðóäèò³â ïðîâåäóòü «Â³êòîðèíó
ÑØÀ». Ìàëþêàì îá³öÿþòü àí³ìà-
òîð³â-ñóïåðãåðî¿â, øêîëó áîéñêàó-
ò³â, ìàéñòåð-êëàñè ç âèãîòîâëåí-
íÿ ³íä³àíñüêèõ àìóëåò³â.

Ðîäçèíêîþ ôåñòèâàëþ ñòàíå
êîëåêö³ÿ àâòîãðàô³â — îðèã³íàëü-
í³ ï³äïèñè íå ëèøå Ìåðèë³í Ìîí-
ðî òà Åëâ³ñà Ïðåñë³, à é Äæîíà Êåí-
íåä³, ×àðë³ ×àïë³íà, Åðíåñòà Õå-
ì³íãóåÿ, Ôðåíêà Ñ³íàòðè, Ëó¿ Àðì-
ñòðîíãà ³ ïåðøîãî â ³ñòîð³¿ ëþä-
ñòâà äîëàðîâîãî ì³ëüÿðäåðà Äæî-

íà Ðîêôåëëåðà. Îñîáëèâèé åêñïî-
íàò âèñòàâêè—áîêñåðñüêà ðóêàâè÷-
êà ç àâòîãðàôîì ëåãåíäàðíîãî Ìî-
õàììåäà Àë³.

Ôåñòèâàëü â³äáóäåòüñÿ íà âè-
õ³äíèõ ç 11.00 äî 21.00 ó âèñòàâ-
êîâ³é ãàëåðå¿ «Àòìîñôåðà» (Ñòî-
ëè÷íå øîñå, 103). Âàðò³ñòü êâèò-
êà — 50 ãðí. Ä³òÿì äî 12 ðîê³â âõ³ä
áåçêîøòîâíèé.

«Ãîëîñ³¿âñüêà êðè¿âêà» çáèðàº
ïàòð³îò³â

15—16 ñåðïíÿ ç 11.00 äî 20.00
âñ³õ â³ëüíèõ ³ ñèëüíèõ äóõîì êëè-
÷óòü íà ìèñòåöüêèé âîëîíòåðñüêèé
ôåñòèâàëü ïðîñòî íåáà «Ãîëîñ³¿â-
ñüêà êðè¿âêà». Ó êîíöåðòí³é ïðî-
ãðàì³ — íàðîäí³, ïàòð³îòè÷í³ ³ ïîâ-
ñòàíñüê³ ï³ñí³. Íà äâîõ ñöåíàõ âè-
ñòóïàòèìóòü: «Ò³íü Ñîíöÿ», «Âåðå-
ì³é»,«Âåðòåï»,«Øïèëÿñò³ Êîáçàð³»,
«Õîðåÿ Êîçàöüêà»,«Êîë³ð Íî÷³»,Òà-
ðàñ Ñèëåíêî òà ³íø³. Íà òåðèòîð³¿
ïàðêó ïðàöþâàòèìóòü êîçàöüêèé
òàá³ð,ìèñòåöüêèé ìàéäàí÷èê (ìàé-
ñòåð-êëàñè, ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ,
ïîêàç ³ñòîðè÷íîãî òà íàðîäíîãî
âáðàííÿ, âèãîòîâëåííÿ ñóâåí³ð³â
äëÿ á³éö³â ÀÒÎ òà ïîðàíåíèõ), Ê³-
íîÑõðîí (ïîêàç ê³íî òà â³äåî ïàò-
ð³îòè÷íî¿ íàïðàâëåíîñò³), âèøêî-

ëè äëÿ õëîïö³â ³ ä³â÷àò â³ä êîçàê³â òà
á³éö³â ÀÒÎ,âîëîíòåðñüêèé,à òàêîæ
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ç íàðîäíèìè
³ãðàìè,ðîçâàãàìè,ÿðìàðîê ³ ïîëüî-
âà êóõíÿ. Ôåñòèâàëü â³äáóäåòüñÿ â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïàðêó (âõ³ä ç âóë.Ãå-
íåðàëà Ðîäèìöåâà).

Ó ñêâåð³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³
ïîêàæóòü ê³íî

15 òà 16 ñåðïíÿ ç 20.30 äî 22.00
ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ïî âóëèö³
Ìèõàéë³âñüê³é ïåðåòâîðèòüñÿ â
ê³íî-ñêâåð: òóò ïîêàæóòü ô³ëüìè
óêðà¿íñüêèõ ðåæèñåð³â. Ó ñóáîòó
áóäå ê³íî ïðî Êè¿â ³ êè¿âñüêèõ ñó-
ñ³ä³â, à â íåä³ëþ — êàðòèíà ïðî
êîìïîçèòîðà ²ãîðÿ Øàìî, àâòîðà
çíàìåíèòî¿ ï³ñí³ «Êèºâå ì³é» ³ ïî-
íàä 300 ï³ñåíü äî ê³íîô³ëüì³â.

Âå÷³ð ïàì’ÿò³ Öîÿ

25 ðîê³â òîìó â³ä íàñ ï³øëà ëþ-
äèíà, ÿêó ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè
³êîíîþ ö³ëîãî ïîêîë³ííÿ. Ïàì’ÿòü
Â³êòîðà Öîÿ âøàíóþòü òàê³ ãðóïè:
HOBOT & Co, sluCHINAtown, Îëåê-
ñ³é Ìî÷àíîâ ³ ãð. «ÌóçÕîçÂçâîä»,
Duck Janiels ³ ÏÎÑÒ. ÑÊÐÈÏÒÓÌ.
Êîíöåðò â³äáóäåòüñÿ 15 ñåðïíÿ î
19.00 â êëóá³ Atlas (âóë. Àðòåìà,
37-41). Êâèòêè 70—100 ãðèâåíü.

Êîíöåðòè ïðîñòî íåáà

Â ðàìêàõ «Ìóøëÿ Äæàç Ó³êåíä»
íà âèõ³äíèõ íà ë³òí³é åñòðàä³ Ìà-
ð³¿íñüêîãî ïàðêó ëóíàòèìå ìóçè-
êà. Â ñóáîòó, 15 ñåðïíÿ, â³äáóäóòü-
ñÿ äâà êîíöåðòè: âèñòóïàòèìóòü
îðêåñòð Äçåðæèíñüêîãî Dzierzynski
Bitz (³íòåðíàö³îíàëüíèé ïðîåêò
âîêàë³ñòà ³ ë³äåðà ãóðòó Âîéöåõà
Äçåðæèíñüêîãî, ñòèëü— ñóì³ø «íî-
âî¿ õâèë³» òà ðîìàíòèêè ðàäÿí-
ñüêî¿ åñòðàäè) òà Nazgulya Shukaeva
Band (ïðîåêò ñï³âà÷êè ç Êàçàõñòà-
íó, ÿêà âîëîä³º äàâíüîþ òåõí³êîþ
ãîðëîâîãî ñï³âó êàé).

À â íåä³ëþ—òðàäèö³éíèé äæåì-
ñåéøí â³ä Adu-Aleksandrov Band.
Ïî÷àòîê êîíöåðò³â î 19.00. Âõ³ä
â³ëüíèé.

Ñòðàâè ç ìîðÿ

Íà âèõ³äíèõ íà òåðèòîð³¿ Àðò-
çàâîäó «Ïëàòôîðìà» (âóë. Á³ëî-
ìîðñüêà, 1, á³ëÿ «Äàðèíêó») ïðî-
éäå 13-é ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ¿æ³,
ÿêèé ïðîïîíóº ñìàêîâó àëüòåðíà-
òèâó ïî¿çäêè íà ìîðå. Îá³öÿþòü
øèðîêèé àñîðòèìåíò ìîðåïðî-
äóêò³â, à òàêîæ ãðåöüê³ ñîëîäîù³
(òóðòà, ïàñòà, áàêëàâàñ), åô³îïñüêó
êóõíþ. Áóäóòü ³ ñêàíäèíàâñüê³ «ðî-
äçèíêè» ç ï³âí³÷íèõ ìîð³â — â³-
äîì³ äàòñüê³ áóòåðáðîäè ñìîðåáðî-
äè íà îñíîâ³ æèòíüîãî õë³áà, ìàñ-
ëà ³ ñîëîíî¿ ðèáè ç äîäàâàííÿì çå-
ëåí³ ³ îâî÷³â.

Çîíè â³äïî÷èíêó òåæ îôîðì-
ëÿòü â ìîðñüê³é òåìàòèö³. Ï³ñîê,
÷îâíè, ÷àéêè ³ âîäà ïåðåíåñóòü
ãîñòåé íà áåðåã ìîðÿ. Ìîæíà áó-
äå ïîãðàòè ó ïëÿæíèé âîëåéáîë,
ïîêàòàòèñÿ íà ñàìîêàòàõ. Âàðò³ñòü
êâèòêà — 40 ãðí �

Ìàêîâ³é ç ìåäîì, êðè¿âêà 
³ àìåðèêàíñüêà êóëüòóðà
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ïðîãðàìó âèõ³äíîãî äíÿ

Íà âèõ³äíèõ ó Ôåîôàí³¿ òà Ïè-

ðîãîâ³ â³äçíà÷àòèìóòü ïåð-

øèé Ñïàñ, êóïèòè æ ìåäó ïðî-

ïîíóþòü íà ÷èñëåííèõ

ÿðìàðêàõ. Ä³çíàòèñÿ á³ëüøå

ïðî Àìåðèêó çàïðîøóþòü íà

ôåñòèâàë³ #USAinUA, à ñêóø-

òóâàòè ñòðàâè ç ìîðåïðîäóê-

ò³â — íà ñâÿò³ âóëè÷íî¿ ¿æ³.

Ñïðàâæí³ æ êîçàêè ³ êîçà÷êè

çáåðóòüñÿ íà ïàòð³îòè÷í³é «Ãî-

ëîñ³¿âñüê³é êðè¿âö³».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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