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Â³äíîâëÿòü ³ ïîñòàâëÿòü
íà êîëåñà
� Êè¿âñüêèé âåëîòðåê ìîæóòü ïåðåòâîðèòè íà Öåíòð âåëîñèïåäíî¿ êóëüòóðè 

ÍÀÉÑÒÀÐ²ØÈÉ ó ªâðîï³ âåëî-
òðåê äîâãèé ÷àñ ïðîñòî íàãàäó-
âàâ ñì³òòºâó ÿìó. Ó ïîïåðåäí³ ðî-
êè éîãî âçàãàë³ õîò³ëè çàáóäóâà-
òè áàãàòîïîâåðõ³âêàìè. Îäíàê,
íà ùàñòÿ, íå âñòèãëè. ×åìï³îíè
ç âåëîñïîðòó, ÿê³ ç äèòèíñòâà òóò
êàòàëèñÿ, íàéá³ëüøå â³äñòîþâà-
ëè öåé ñïîðòèâíèé îá’ºêò. Âîíè
ïàì’ÿòàþòü, ÿêèì â³í áóâ êîëèñü,
³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî â ìàéáóòíüî-
ìó ñòàíå ùå êðàùèì. «Öå óí³êàëü-
íèé âåëîòðåê äîâæèíîþ 250 ìåò-
ð³â. Êîëèñü â³í áóâ äåðåâ’ÿíèé ³
ºäèíèé òàêèé ó ñâ³ò³. Àëå ïîò³ì
õòîñü âèð³øèâ ïîáóäóâàòè ïîðó÷
áàãàòîïîâåðõ³âêè. À íà ì³ñö³ ñà-

ìîãî âåëîòðåêó íàìàãàëèñÿ çðî-
áèòè ïàðêîâêó. Àëå ãðîìàäñüê³ñòü
ì³ñòà íå ïîãîäèëèñÿ ç öèì. Ëþäè
íàìàãàëèñÿ íå äîïóñòèòè ñâàâ³ë-
ëÿ ³ òàêèì ÷èíîì çáåðåãëè âåëî-
òðåê»,— ðîçïîâ³äàº ÷åìï³îí ç âå-
ëîñïîðòó Ñåðã³é Ïàøêîâñüêèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî ïîîá³öÿâ â³äíîâè-
òè âåëîòðåê. Â³í ïîñï³ëêóâàâñÿ ç³
ñïîðòèâíèìè âåëîñèïåäèñòàìè, à
òàêîæ îçíàéîìèâñÿ ³ç ïëàíîì ðå-
êîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà. «Öüîìó âå-
ëîòðåêó á³ëüøå 100 ðîê³â. Òîìó
ìè íå õî÷åìî âòðàòèòè â ì³ñò³ òàê
çâàíó ïåðëèíó âåëîñïîðòó. Ìè õî-
÷åìî, ùîá öå ì³ñöå ñòàëî öåíòðîì

âåëîñïîðòó. Òóò âñå áóäå â³äêðè-
òî, íàðàç³ òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ
ïàðêó, ÿêèé ìåæóº ç âåëîòðåêîì.
Ïîðÿä â³äðåìîíòóþòü áþâåòíèé
êîìïëåêñ. Îêð³ì öüîãî îáëàøòó-
þòü çàòèøíå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èí-
êó òà çàíÿòü ñïîðòîì. Òóò òàêîæ
áóäå á³ãîâà äîð³æêà. Âñ³ ðîáîòè
ïåðåäáà÷åí³ çà ìåöåíàòñüê³ êîø-
òè. Ì³ñüêà âëàäà äîïîìàãàº ëèøå
ìàòåð³àëàìè, à òàêîæ íàäàº ïðà-
ö³âíèê³â äëÿ ðîáîòè»,— çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà âåëîòðå-
êó ìàþòü ïðèâåñòè äî ëàäó á³ãîâó
äîð³æêó, îáëàäíàòè ïàðêîâî÷í³ ì³ñ-
öÿ äëÿ äâîêîë³ñíèõ «êîíåé». «Íà
áàç³ âåëîòðåêó ìè ïðîïîíóºìî ñòâî-
ðèòè Öåíòð âåëîñèïåäíî¿ êóëüòó-
ðè ç äèòÿ÷èì âåëîìàéäàí÷èêîì,
øêîëîþ âèõîâàííÿ âåëîñèïåäíî¿
ìàéñòåðíîñò³ òà åêñòð³ì-ïàðêîì.
Îá’ºäíàííÿ ïðîñòîðó ñêâåðó ³ì.
Ãîí÷àðà ç òåðèòîð³ºþ âåëîòðåêó
â³äêðèº âõ³ä äî öüîãî ñïîðòèâíî-
ãî îá’ºêòà óñ³ì áàæàþ÷èì. Ïðîïî-
íóºòüñÿ òàêîæ ñòâîðèòè ïóáë³÷íèé
ïðîñò³ð äëÿ âåëîñèïåäèñò³â, äîõ³ä
â³ä ÿêîãî ï³äå íà ðîçâèòîê âåëî-
òðåêó. Ãîëîâíå, ùî êîíöåïö³ÿ íå
ïåðåäáà÷àº íà òåðèòîð³¿ îá’ºêòà ñó-

ö³ëüíî¿ êîìåðö³¿, çà ðàõóíîê ÿêî¿
áóäå äîãëÿäàòèñÿ òà óòðèìóâàòèñÿ

âåëîòðåê»,— çàçíà-
÷èâ äèðåêòîð ÊÏ
«Êè¿âñüêèé öåíòð
ðîçâèòêó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà» Äåíèñ
Ï³âíºâ. Òàêîæ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì òóò

âñòàíîâëÿòü ñó÷àñí³ îïîðè îñâ³òëåí-
íÿ. Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íà âåëî-
òðåêó ìîæíà áóäå ïðîâîäèòè çìà-
ãàííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ð³âíÿ. «Çã³ä-
íî ç³ ñòàíäàðòàìè, âåëîòðåê ìàº
áóòè äåðåâ’ÿíèé òà êðèòèé, òîæ ó
ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî çàì³íèòè
éîãî ïîêðèòòÿ. Çàðàç âîíî ïîâí³-
ñòþ çðóéíîâàíå. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³òòóò ìîæ-
íà áóäå ïðîâîäèòè âñåóêðà¿íñüê³
çìàãàííÿ, ÷åìï³îíàò ªâðîïè. À îò
÷åìï³îíàò ñâ³òó, íà æàëü, í³, òîìó
ùî îá’ºêò íå â³äïîâ³äàº ì³æíàðîä-
íèì ñòàíäàðòàì»,— çàçíà÷èâ ÷åì-
ï³îí ñâ³òó ç âåëîñïîðòó Îëåêñàíäð
Êëèìåíêî. Â³äòàê ïðî¿õàòèñÿ ïî
îíîâëåíîìó âåëîòðåêó êèÿíè çìî-
æóòü óæå â ê³íö³ âåðåñíÿ. À ïîâí³-
ñòþ çàâåðøèòè âñ³ ðîáîòè ç éîãî
ðåêîíñòðóêö³¿ ïëàíóþòü óæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó �

Íèí³øíüîãî ðîêó êè¿âñüêîìó âåëîòðåêó â³äíîâèëè
ñòàòóñ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿòêè êóëüòóðè. Àäæå öüîìó
ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó âæå ïîíàä 100 ðîê³â. Òóò
òðåíóâàëîñÿ é âèñòóïàëî íà çìàãàííÿõ ð³çíîãî
ð³âíÿ íå îäíå ïîêîë³ííÿ ñòîëè÷íèõ âåëîñèïåäèñ-
ò³â. Îäíàê çàðàç íà âåëîòðåö³ ïðàöþº ðåìîíòíà
áðèãàäà òà êîìóíàëüíèêè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðî³íñïåêòóâàâ, ÿê òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ íà ñòîëè÷íîìó âåëîòðåêó òà äîðó÷èâ îá`ºäíàòè òåðèòîð³þ öüîãî ñïîðòèâíîãî îá`ºêòà
³ ñêâåðó Ãîí÷àðà â ºäèíèé ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð 
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Ó ñòîëèö³ 
ñâÿòêóâàòèìóòü Äåíü
Äåðæàâíîãî ïðàïîðà 
òà 24-òó ð³÷íèöþ 
Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè

Çîêðåìà ó íåä³ëþ, 23 ñåðïíÿ, â³ä-

áóäóòüñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè çà ó÷àñòþ

êåð³âíèöòâà äåðæàâè, à òàêîæ öåðå-

ìîí³ÿ óðî÷èñòîãî ï³äíÿòòÿ Äåðæàâ-

íîãî ïðàïîðà Óêðà¿íè á³ëÿ áóä³âë³

Êè¿âðàäè (î 10.00) òà â ðàéîíàõ ì³ñ-

òà. Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ ï³äíÿòòÿ Ïðà-

ïîðà á³ëÿ ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ âðó-

÷åííÿ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà-

¿íè ø³ñòíàäöÿòèð³÷íèì þíàêàì ³

ä³â÷àòàì ñòîëèö³, ÿê³ äîñÿãëè çíà÷-

íèõ óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, ñïîðò³ òà

ìèñòåöòâ³.

24 ñåðïíÿ, ó Äåíü Íåçàëåæíîñò³

Óêðà¿íè,ïðîéäå öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàí-

íÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèê³â Ò. Øåâ÷åíêó,

Ì. Ãðóøåâñüêîìó, âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³

ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà âóë. ²íñòèòóò-

ñüê³é. Òàêîæ ó ðàéîíàõ ì³ñòà ïîêëà-

äóòü êâ³òè äî ïàì’ÿòíèê³â, ïàì’ÿòíèõ

çíàê³â, ì³ñöü ïîõîâàíü âèäàòíèõ ä³-

ÿ÷³â óêðà¿íñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ,

áîðö³â çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó ÕÕ

ñòîë³òò³, çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â Ðåâîëþ-

ö³¿ Ã³äíîñò³,ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷-

íî¿ îïåðàö³¿ â Äîíåöüê³é ³ Ëóãàíñüê³é

îáëàñòÿõ.

Íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà âóë.

Õðåùàòèê ïðîéäå «Ïàðàä íåçàëåæíî-

ñò³» ç íàãîäè 24-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíî-

ñò³ Óêðà¿íè. Î 13.00 òâîð÷³ êîëåêòèâè

ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â³çü-

ìóòü ó÷àñòü ó ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³ íà

ãîëîâí³é âóëèö³ ñòîëèö³, à î 16.30 íà

Õðåùàòèêóðîçïî÷íåòüñÿ ãàëà-êîíöåðò

äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

Íà Ñîô³éñüê³é,Ìèõàéë³âñüê³é,Êîí-

òðàêòîâ³é, Òðî¿öüê³é, Ïðèâîêçàëüí³é

ïëîùàõ,à òàêîæ á³ëÿ àðêè Äðóæáè íà-

ðîä³â òðèâàòèìóòü ôëåøìîáè çà ó÷àñ-

òþ ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿ ñöåíè ç íàãîäè

Äíÿ Äåðæàâíîãî ïðàïîðà òà çá³ð ï³ä-

ïèñ³â íà ïðàïîðàõ äëÿ â³äïðàâëåííÿ

¿õ ó çîíó ÀÒÎ.

Òàêîæ ó öåé äåíü ó Êèºâ³ ìîæíà

áóäå â³äâ³äàòè ð³çíîìàí³òí³ ñïîðòèâ-

í³ çàõîäè.Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé àâòîìî-

òîêëóá ïðîâåäå íà Õðåùàòèêó ñïîð-

òèâíî-ïðåçåíòàö³éíó àêö³þ «Óêðà¿íà

ºäèíà».

23-24 ñåðïíÿ êèÿíè òà ãîñò³ ñòî-

ëèö³ çìîæóòü òàêîæ â³äâ³äàòè êóëü-

òóðíî-ìàñîâ³ çàõîäè â ïàðêàõ êóëü-

òóðè ³ â³äïî÷èíêó (ÏÊ³Â «Ïåðåìî-

ãà», «Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà»,Öåíòðàëü-

íèé, Ã³äðîïàðê, Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê

³ì. Ì. Ðèëüñüêîãî). 22-23 ñåðïíÿ íà

Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ â³äáóäåòüñÿ

ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ.

23-25 ñåðïíÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëî-

ù³ òðèâàòèìå âèñòàâêà áîéîâèõ ïðà-

ïîð³â ÷àñòèí Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè,

Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà Äåðæ-

ïðèêîðäîíñëóæáè Óêðà¿íè, ÿê³ áðàëè

ó÷àñòü â ÀÒÎ.

Ç 21 ñåðïíÿ äî 14 âåðåñíÿ íà òå-

ðèòîð³¿ Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî

ïàðêóòðèâàòèìå ì³ñüêà âèñòàâêà êâ³ò-

êîâèõ êîìïîçèö³é, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü

ºäí³ñòü òà ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження 
Грамотою Верховної Ради України трудового колективу 

позашкільного навчального закладу «Київський Палац дітей 
та юнацтва»

Рішення Київської міської ради № 661/1525 від 2 липня 2015 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже%

ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541%III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216%IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити�	лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У	раїни�про�на�ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У	раїни�тр�дово�о�	оле	-

тив��позаш	ільно�о�навчально�о�за	лад��«Ки-

ївсь	ий�Палац�дітей�та�юнацтва»�за�ва�омий

внесо	���розвито	�позаш	ільно�о�навчання�та

виховання��чнівсь	ої�молоді,�ба�аторічн��с�м-

лінн��і�творч��працю,�висо	��професійн��май-

стерність.

2.�Управлінню�по�роботі�з�персоналом�апа-

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

ди�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�під-

�от�вати�	лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У	раїни�тр�дово�о�	о-

ле	тив��позаш	ільно�о�навчально�о�за	лад�

«Київсь	ий�Палац�дітей�та�юнацтва»�за�ва�о-

мий�внесо	���розвито	�позаш	ільно�о�навчан-

ня�та�виховання��чнівсь	ої�молоді,�ба�аторічн�

с�млінн��і�творч��працю,�висо	��професійн�

майстерність.

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 13 листопада 2013 року № 487/9975 

«Про перейменування комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Київінжбудсервіс»
Рішення Київської міської ради № 665/1529 від 2 липня 2015 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 87 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 63, статті 78 Гос%
подарського кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�13�листопада�2013�ро	��№ 487/9975�«Про

переймен�вання�	ом�нально�о�підприємства

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Київ-

інжб�дсервіс»�та	і�зміни:

1.1.�За�олово	�рішення�ви	ласти�в�та	ій�ре-

да	ції:

«Про��творення�	ом�нально�о�підприємства

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївсь	ий�центр�розвит	��місь	о�о�середови-

ща».

1.2.�П�н	т�1�ви	ласти�в�та	ій�реда	ції:

«1.�Утворити�	ом�нальне�підприємство�ви-

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

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

сь	ий�центр�розвит	��місь	о�о�середовища».

1.3.�У�п�н	ті�4�слово�«перейменовано�о»�за-

мінити�словом�«�творено�о».

Київський міський голова В. Кличко

Про зміну найменування комунального підприємства «Світоч» 
м. Києва та внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 29 грудня 2011 року № 1034/7270 
«Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, 

що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 669/1533 від 2 липня 2015 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�наймен�вання�	ом�нально�о�під-

приємства�«Світоч»�м.�Києва�на�	ом�нальне

підприємство�«Столичні�ярмар	и»�ви	онавчо-

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

	ої�державної�адміністрації).

2.�Віднести�	ом�нальне�підприємство�«Сто-

личні�ярмар	и»�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

міністрації)�до�сфери��правління�ви	онавчо�о

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

	ої�державної�адміністрації)�та�підпоряд	�ва-

ти�Департамент��промисловості�та�розвит	�

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

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

міністрації).

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

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

безпечити�в��становленом��поряд	��внесення

змін�до�Стат�т��	ом�нально�о�підприємства

«Світоч»�м.�Києва.

4.�Підп�н	т�5.1�п�н	т��5�рішення�Київсь	ої

місь	ої� ради� від� 29� �р�дня� 2011� ро	�

№ 1034/7270�«Про�дея	і�питання�діяльно-

сті�	ом�нальних�підприємств,�що�належать

до�	ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва»�ви	ласти�в�та	ій�ре-

да	ції:

«5.1.�Департамент��промисловості�та�роз-

вит	��підприємництва�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації) —�	ом�нальне�підпри-

ємство�«Столичні�ярмар	и»�ви	онавчо�о�ор-

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

	ої�державної�адміністрації)».

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

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

ради�з�питань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре-

��ляторної�політи	и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про звільнення КП «Спецжитлофонд» від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної 

та інженерно%транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 668/1532 від 2 липня 2015 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно%транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ%
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення%
ми), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль%
но%економічного розвитку від 12.05.2015 № 21/46, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�КП�«Спецжитлофонд»�від�спла-

ти�пайової��часті�(внес	�)���створенні�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�	т�-

ри�м.�Києва���с�мі�945�632��рн���зв’яз	��з�ре-

	онстр�	цією���ртожит	��під�житловий�б�ди-

но	�(за�альна�площа�	вартир�2061,30�	в.�м�(за

даними�ТОВ�«Б�дівельна�	омпанія�«Сімпле	с

Сіті»)�з�по	вартирним�заселенням�з�влашт�-

ванням�надб�дови�на�в�л.�Мартиросяна,�5,�вра-

хов�ючи,�що�част	ове�фінанс�вання���с�мі�

2�095�573,37��рн�б�дівництва�за�	ошти�КП

«Спецжитлофонд»�інженерних�мереж,�поза�ме-

жами�земельних�діляно	,�на�в�л.�Маршала�Т�-

хачевсь	о�о,�44�та�в�л.�Васильчен	а,�3,�я	і�пе-

редані�до�	ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�розпоряджен-

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

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

10.05.2012�№ 760�та�від�05.03.2012�№ 364,�пе-

ревищ�є�розрах�н	овий�розмір�пайово�о�внес-

	�.

2.�Звільнити�КП�«Спецжитлофонд»�від�спла-

ти�пайової��часті�(внес	�)���створенні�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�	т�-

ри�м.�Києва���с�мі�5�094�160,0��рн���зв’яз	��з

б�дівництвом�житлово�о�б�дин	��(за�альна

площа�	вартир —�23�481,60�	в.�м�(в�том��чис-

лі�за�про�рамою�співфінанс�вання�70/30 —

17658,70�	в.�м)�з�вб�дованими�нежитловими

приміщеннями�за�альною�площею�1593,30�	в.

м�(за�даними�КМ�БТІ)�(в�том��числі�площа�офі-

сів —�782,40�	в.�м,�ма�азинів�непродовольчих

товарів —�364,20�	в.�м,�приміщення�поб�тово-

�о�обсл��ов�вання —�109,70�	в.�м,�салон�-пе-

р�	арні —�45,00�	в.�м,�хімчист	и —�34,50�	в.

м,�апте	и —�88,00�	в.�м,�ма�азин� —�120,30

	в.�м,�приміщення�для�дільничних�інспе	то-

рів —�49,20�	в.�м),�ТП-РП�літ.�«1В»�за�альною

площею�178,50�	в.�м���пров.�Моторном�,�3-а,

4,�6,�8���Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва�(I�чер-

�а),�врахов�ючи,�що�част	ове�фінанс�вання���с�-

мі�5�501�225,86��рн�б�дівництва�за�	ошти�КП

«Спецжитлофонд»�інженерних�мереж,�поза�ме-

жами�земельних�діляно	,�на�в�л.�Ба�мана,�25,

в�л.�Маршала�Т�хачевс	о�о,�44,�в�л.�Василь-

чен	а,�3,�я	і�передані�до�	ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�розпорядженнями�ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�від�10.05.2012�№ 760,�від�05.03.2012

№ 364,�від�26.09.2012�№ 1683,�від�26.07.2012

№ 1308,�від�24.12.2013�№ 2306,�від�10.05.2012

№ 762,�перевищ�є�розрах�н	овий�розмір�па-

йово�о�внес	�.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е	ономіч-

но�о�розвит	�.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін у додаток 5 
до рішення Київської міської ради від 02 грудня 2010 року

№ 284/5096 «Про питання комунальної 
власності територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 295/1160 від 19 березня 2015 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахову%

ючи лист Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 02 жовтня 2014 року № 104%6406, з
метою уточнення відомостей про комунальне майно територіальної громади міста Києва Київська міська 
рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Позиції�7,�12,�13,�14�та�34�підрозділ��«КП

«ОБОЛОНЬ-ЖИТЛОЕКСПЛУАТАЦІЯ»�розділ��

1.1.�А�«ЖИТЛОВИЙ�ФОНД»�таблиці�5�«ЖИТЛОВЕ

ГОСПОДАРСТВО»�додат	а�5�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�02��р�дня�2010�ро	��№ 284/5096

«Про�питання�	ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва»�ви	лючити.

2.�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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 19.07.2005 № 806/3381 

«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони 
міста Києва до 2010 року та концепції формування 

зелених насаджень в центральній частині міста»
Рішення Київської міської ради № 548/1412 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, враховуючи пункт XI витягу з протоколу № 16 постій%
ної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики від 29.10.2013 та лист комунального підпри%
ємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва від 24.05.2013 № 766, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит	��зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро	��та�	он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�в�частині�ви	лючення�з�перелі-

	��озеленених�територій�за�ально�о�	орис-

т�вання�м.�Києва,�що�відповідають�типоло-

�ічним�озна	ам�та�план�вальним�вимо�ам

(таблиця�2,�п�н	т�80),�земельн��ділян	��пло-

щею�0,0755��а���пров.�Політехнічном�,�1/3��

Шевчен	івсь	ом��районі�м.�Києва�(справа�А-

21383).

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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 

«Про Програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки»

Рішення Київської міської ради № 606/1470 від 2 червня 2015 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве са%

моврядування в Україні», з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київ%
ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�31�березня�2011�ро	��№ 100/5487�«Про

Про�рам��приватизації�	ом�нально�о�майна

територіальної� �ромади� міста� Києва� на

2011—2012�ро	и»�та	і�зміни:

1.1.�У�за�олов	��та�те	сті�рішення,���за�о-

лов	��та�те	сті�Про�рами�приватизації�	ом�-

нально�о�майна�територіальної��ромади�міста

Києва�на�2011—2012�ро	и�слова�та�цифри�«на

2011—2012�ро	и»�в��сіх�відмін	ах�ви	лючити.

1.2.�П�н	т�6�рішення�ви	ласти�в�та	ій�реда	-

ції:

«6.�Ви	онання�цьо�о�рішення�Ор�аном�при-

ватизації�здійснюється�в�межах�видат	ів,�пе-

редбачених�бюджетом�міста�Києва�на�відпо-

відний�рі	.�Напрями�ви	ористання�	оштів,�пе-

редбачених�для�здійснення�заходів,�пов’яза-

них�з�проведенням�приватизації,�визначають-

ся�цією�Про�рамою.».

1.3.�Внести�до�додат	а�1�до�рішення�та	і�змі-

ни:

1.3.1.�Позицію�19�розділ��«Перелі	�об’є	тів

�р�пи�А,�що�переб�вають���	ом�нальній�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�я	і

підля�ають�приватизації�шляхом�ви	�п�»:

ви	лючити.

1.3.2.�Позицію�252�розділ��«Перелі	�об’є	-

тів��р�пи�А,�що�переб�вають���	ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

я	і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж�

на�а�	ціонах,�за�	он	�рсом»:

ви	лючити.

1.4.�Доповнити�додато	�1�до�рішення�пере-

лі	ом�об’є	тів�з�ідно�з�додат	ом�до�цьо�о�рішен-

ня.

2.�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

19 Нежилі примі

щення ФОП
Корченюк С. В.

м. Київ, вул. Лайоша Гав

ро, 6, літ. «А»

16,3

252 Нежилі примі

щення 

м. Київ, вул. Дов

женка, 14
б

145,4

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 16.04.2015 № 413/1278 «Про створення тимчасової 

контрольної комісії Київради з питань перевірки діяльності 
автозаправних станцій (в тому числі газових) на території

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 672/1536 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Ки%
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, з метою за%
хисту населення від техногенних наслідків та недопущення порушень норм чинного законодавства України,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь	ої�місь	ої

ради�від�16.04.2015�№ 413/1278�«Про�ство-

рення�тимчасової�	онтрольної�	омісії�Київра-

ди�з�питань�перевір	и�діяльності�автозаправ-

них�станцій�(в�том��числі��азових)�на�терито-

рії�міста�Києва»,�а�саме:

1.1.�У�назві�та�те	сті�рішення�після�слів�«ав-

тозаправних�станцій�(в�том��числі��азових)»

додати�слова�«нафтосховищ�(терміналів)».

1.2.�П�н	т�3�рішення�ви	ласти�в�та	ій�реда	-

ції:

«3.�Основними�завданнями�роботи�тимча-

сової�	онтрольної�	омісії�є�перевір	а�діяльно-

сті�автозаправних�станцій�(в�том��числі��азо-

вих),�нафтосховищ�(терміналів)�на�території

міста�Києва�на�предмет�відповідності�їх�робо-

ти�нормам�чинно�о�за	онодавства�У	раїни�і�за-

	онним�вимо�ам�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�з�метою�поліпшення�пожежної�та�е	о-

ло�ічної�безпе	и,�цивільно�о�захист��населен-

ня���випад	��вини	нення�надзвичайної�сит�-

ації�техно�енно�о�хара	тер��або�демонтаж��цих

об’є	тів�підвищеної�небезпе	и».

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

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

ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь	ої�ети-

	и.

Київський міський голова В. Кличко
Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

02.06.2015�№�606/1470

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня
2011 року № 100/5487

1.�Доповнити�перелі	�об'є	тів��р�пи�А,�що�переб�вають���	ом�нальній�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�я	і�підля�ають�приватизації�шляхом�ви	�п�,�новими�позиціями�та	о�о

зміст�:

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

1 2 3 4 5

Група "А", викуп

166 Нежилі приміщення  ТОВ "Р
ГРУП" м. Київ, вул. Кайсарова, 7, літ. "А" 1512,8

167 Нежилі приміщення ТОВ "Медовий
місяць"

м. Київ, просп. Оболонський, 14, літ. "Б" 93,0

168 Нежилі приміщення  ТОВ "РІТЕРНА

УА"

м. Київ, вул. Кайсарова, 7, літ. "А" 795,3

169 Нежилі приміщення ТОВ "Водолій

П"

м. Київ, вул. Бориславська, 72/3 60,0

170 Нежилі приміщення ТОВ "Планета
кави"

м. Київ, вул. Військовий проїзд, 1, літ.
"К"

500,1

171 Нежилі приміщення  ПП "РУССА

ТРЕВОЛ"

м. Київ, вул. Паньківська, 10, літ. "А" 62,2

172 Нежилі приміщення  ГО
"СУСПІЛЬНА ІНІЦІАТИВА СТОЛИЦІ"

м. Київ, просп. 40
річчя Жовтня, 84, літ.
"А"

95,2

173 Нежилі приміщення  ГО
"СУСПІЛЬНА ІНІЦІАТИВА СТОЛИЦІ"

м. Київ, просп. 40
річчя Жовтня, 84, літ.
"А"

98,0

174 Нежилі приміщення  ГО "ЄДИНА
СИЛА НАРОДУ"

м. Київ, просп. 40
річчя Жовтня, 84, літ.
"А"

57,8

2.�Доповнити�перелі	�об'є	тів��р�пи�А,�що�переб�вають���	ом�нальній�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�я	і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж��на�а�	ціонах,�за�	он	�рсом,

новими�позиціями�та	о�о�зміст�:

302 Нежилі приміщення вул. Лайоша Гавро, 6, літ. "А" 16,3

303 Нежилі приміщення вул. Рейтарська, 8
5, літ. "Б" 473,8

304 Нежилі приміщення вул. Драйзера, 24 56,4

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

1 2 3 4 5

Група "А", аукціон

298 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мінське шосе, 6, літ. "Б" 839,7

299 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ахматової Анни, 15/27, літ. "А" 620,8

300 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мазепи Івана, 3, літ. "А" 36,9

301 Нежилі будівлі м. Київ, вул. Кайсарова, 7:


 літ. "Б" 261,5


 літ. "В" 26,7


 літ. "Г" 6,8


 літ. "Д" 23,1


 літ. "Е" 314,1


 літ. "Є" 316,4


 літ. "И" 39,2

3.�Доповнити�перелі	�об'є	тів��р�пи�Е,�па	ети�а	цій�(част	и)�я	их�переб�вають���	ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�підля�ають�приватизації,�новою�позицією�та	о�о

зміст�:

№ п/п Найменування об'єктів Юридична адреса Кількість акцій,
шт. (% від
статутного
капіталу)

Примітки

1 2 3 4 5
13 ТОВ "Українсько
Швейцарський

медичний центр "Клініка XXI"
02166, м. Київ, просп. Лісовий, 35 (30 %)

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу у безоплатне користування (позичку) 
Українському фонду соціальних інвестицій 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 659/1523 від 2 липня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327, 827 — 836 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, час%

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення вико%
нання пункту 5.2.4 Угоди про співпрацю між Українським фондом соціальних інвестицій та виконавчим ор%
ганом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щодо впровадження другої
фази проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V», підписаної 25 червня 2015 року, Ки%
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати���безоплатне�	орист�вання�(по-

зич	�)�У	раїнсь	ом��фонд��соціальних�інвестицій

на�2�ро	и�нежитлові�приміщення�за�альною�пло-

щею�63,70�	в.�м���б�дин	��№ 12�на�Контра	товій

площі,�я	і�належать�до�	ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�облі	ов�ю-

ться�на�балансі��правління�освіти�Подільсь	ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

2.�Встановити,�що�У	раїнсь	ий�фонд�соці-

альних�ініціатив�здійснює��сі�дії�щодо�ефе	тив-

но�о�ви	ористання�та�збереження�майна�	о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�зазначено�о���п�н	ті�1�цьо�о�рі-

шення,�	рім�відч�ження�та�передачі���	орист�-

вання�третім�особам.

3.�Подільсь	ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�в��становленом��поряд	���	лас-

ти�з�У	раїнсь	им�фондом�соціальних�інвести-

цій�до�овір�безоплатно�о�	орист�вання�(позич-

	и),�забезпечити�передач��майна,�зазначено-

�о���п�н	ті�1�цьо�о�рішення,�	опію�до�овор��та

а	та�приймання-передачі�надати�до�Департа-

мент��	ом�нальної�власності�м.�Києва�ви	о-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації).

4.�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 звільнення ТОВ «ТМО «Ліко%Холдінг» від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно%транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 666/1530 від 2 липня 2015 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно%транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ%
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення%
ми), враховуючи протоколи засідань постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль%
но%економічного розвитку від 12.05.2015 № 21/46 та від 04.06.2015 № 24/49, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�ТОВ�«ТМО�«Лі	о-Холдін�»�від

сплати�пайової��часті�(внес	�)���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�	-

т�ри�м.�Києва���с�мі�3060881,84��рн,�що�е	ві-

валентна�вартості�передано�о�до�	ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

нежитлово�о�приміщення�(амб�латорія)�разом

з�обладнанням�та�інвентарем�на�в�л.�Ломоно-

сова,�52-а�(з�ідно�з�рішенням�Київсь	ої�місь-

	ої�ради�від�01.11.2012�№ 261/8545�«Про�прий-

няття�до�	ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�нежитлово�о�приміщен-

ня�разом�з�обладнанням�та�інвентарем�на�в�л.

Ломоносова,�52-а���Голосіївсь	ом��районі�м.

Києва»�та�а	том�прийом�-передачі�майна�до

	ом�нальної�власності�територіальної��рома-
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ди�міста�Києва�від�21.03.2013)�за�до�оворами

про�пайов���часть���створенні�соціальної�та�ін-

женерно-транспортної�інфрастр�	т�ри�м.�Ки-

єва,�я	і�б�д�ть��	ладатися�між�ТОВ�«ТМО�«Лі-

	о-Холдін�»�та�Департаментом�е	ономі	и�та�ін-

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

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

ції)���зв’яз	��із�б�дівництвом�житлових�б�дин-

	ів�з�підземними�пар	ін�ами�та�за	ладами�по

обсл��ов�ванню�населення�на�в�л.�А	адемі	а

Вільямса,�7�та�в�л.�Ломоносова,�42-50���Го-

лосіївсь	ом��районі�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е	оно-

мічно�о�розвит	�.

Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

30�липня�2015�р.�за�№ 108/1219

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії, постачання теплової енергії ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАВОД 410 ЦА»
Розпорядження № 689 від 10 липня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово%комунальні послуги», постанов Кабінету Мі%
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово%комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен%
ня економічно обгрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЗАВОД�410

ЦА»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ЗАВОД�410�ЦА»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЗА-

ВОД�410�ЦА»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЗА-

ВОД�410�ЦА»,�що�додаються.

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

йо�о�оприлюднення.

6.�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

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

30�липня�2015�р.�за�№ 108/1219

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

10�липня�2015�ро	��№�689

Тарифи 
на теплову енергію ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАВОД 410 ЦА»

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 1313,70 1576,44

№

п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші�споживачі�(	рім�населення)
1236,18 1483,42

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 64,42 77,30

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 13,10 15,72

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

30�липня�2015�р.�за�№ 109/1220

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

10�липня�2015�ро	��№�689

Тарифи
на виробництво теплової енергії ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

"ЗАВОД 410 ЦА"

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

30�липня�2015�р.�за�№ 110/1221

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

10�липня�2015�ро	��№�689

Тарифи
на транспортування теплової енергії ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

"ЗАВОД 410 ЦА"

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

30�липня�2015�р.�за�№ 111/1222

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

10�липня�2015�ро	��№�689

Тарифи 
на постачання теплової енергії ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ЗАВОД 410 ЦА"

Про зміни у складі ліквідаційної комісії 
комунального підприємства виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Центр високих технологій та інновацій»

Розпорядження № 239 від 18 березня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради

від 22 вересня 2011 року № 27/6243 «Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київ%
ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр високих технологій та інновацій» у зв’язку з кад%
ровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�до�с	лад��лі	відаційної�	омі-

сії�	ом�нально�о�підприємства�ви	онавчо�о

ор�ан��Київради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�ад-

міністрації)�«Центр�висо	их�техноло�ій�та�ін-

новацій»,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�від�27

люто�о�2012�ро	��№ 326�(в�реда	ції�розпоря-

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

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

ції)�від�06�березня�2013�ро	��№ 290),�та	і�змі-

ни:

Вивести�зі�с	лад��	омісії:

Ж�раєв��Інн��Іллівн� —��оловно�о�спеціаліс-

та�юридично�о�відділ��Департамент��промис-

ловості�та�розвит	��підприємництва.

Шоліна�Віталія�Юрійовича —��оловно�о�спе-

ціаліста�відділ���правління�	орпоративними

правами��правління�приватизації,�	орпоратив-

них�прав,�форм�вання�і�розподіл��	ом�наль-

ної�власності�Департамент��	ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва.

Увести�до�с	лад��	омісії:

Гончаров��Ганн��Ми	олаївн� —��оловно�о

спеціаліста�юридично�о�відділ��Департамент�

промисловості�та�розвит	��підприємництва.

К�р’ян�О	сан��Анатоліївн� —��оловно�о�спе-

ціаліста�відділ��на�	ово-технічної�та�інновацій-

ної�політи	и��правління�промисловості�та�ін-

новаційної�політи	и�Департамент��промисло-

вості�та�розвит	��підприємництва.

2.�У�п�н	ті�3�розпорядження�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�27�люто�о�2012

ро	��№�326�«Про�заходи�щодо�лі	відації�	ом�-

нально�о�підприємства�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

трації)�«Центр�висо	их�техноло�ій�та�іннова-

цій»�слова�і�цифри�«в�стро	�до�31��р�дня�2013

ро	�»�замінити�словами�і�цифрами�«в�стро	�до

31��р�дня�2016�ро	�».

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до статуту комунального підприємства
«Група впровадження проекту з енергозбереження 

в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 238 від 18 березня 2015 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, рішення Київської міської ради від 09 грудня 2014

року № 524/524 «Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Група впроваджен%
ня проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:
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Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішньої інженерної мережі водовідведення 
Представництва Товариства 

«Місіонерки Божественної Любові»
Розпорядження № 228 від 18 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 Представництва Товариства «Місіонерки Божественної Любові» (лис)
ти від 14 листопада 2014 року № 62 та від 21 листопада 2014 року № 64), з метою надійного утримання та якіс)
ного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�передати���володіння�та��орист�вання�п�б-

лічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціонер-

на��омпанія�«Київводо�анал»�зовнішню�інже-

нерн��мереж��водовідведення�Представниц-

тва�Товариства�«Місіонер�и�Божественної

Любові»�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на

�мовах,�визначених�У�одою�про�передач��в

�правління�від�ритом��а�ціонерном��товари-

ств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»

майна,�що�є��ом�нальною�власністю�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва,�від�20�листо-

пада�2003�ро���(зі�змінами�та�доповнення-

ми),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо�а-

нал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією.

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

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�вжи-

ти�заходів�щодо�приймання-передачі�зовніш-

ньої�інженерної�мережі�водовідведення,�зазна-

ченої���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�на��мо-

вах,�визначених�У�одою.

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 внесення змін до переліку об’єктів, які потребують
залучення інвестицій

Розпорядження № 231 від 18 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 трав)
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу)
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза)
вершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 23 грудня 2014 року № 65/2014), в межах функцій органу місцевого самоврядуван)
ня:

П�н�т�6�перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

29�серпня�2012�ро���№ 1504�«Про�проведення�інвестиційних��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів

до�реалізації�інвестиційних�прое�тів�б�дівництва»,�ви�лючити.

Голова В. Кличко

1.�Встановити�надбав���до�посадово�о�о�ла-

д��заст�пни�ові�начальни�а�відділ��за�онопро-

е�тної�та�методичної�роботи�юридично�о��прав-

ління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�Ісь�ов��Бо�дан��Володимирович����роз-

мірі�10%�я��та�ом�,�що�за��мовами�своєї�про-

фесійної�діяльності�постійно�працює�з�відомо-

стями,�що�становлять�державн��таємницю.

2.�Встановити�надбав���до�посадово�о�о�ла-

д���оловном��спеціалістові�відділ��взаємодії�з

с�дами,�правоохоронними�ор�анами�та�ор�а-

нами�юстиції��правління�з�питань�правоохо-

ронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії��ор�п-

ції�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�Климен���Анатолію�Петрович����розмі-

рі�10%�я��та�ом�,�що�за��мовами�своєї�про-

фесійної�діяльності�постійно�працює�з�відомо-

стями,�що�становлять�державн��таємницю.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

18.03.2015�р.�№�235

Склад робочої групи з розробки проекту «Smart city»

Ні�онов

І�ор�Володимирович

Назаров

Юрій�Леонідович

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

адміністрації) від 16 лютого 2015 року № 119 
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2015 рік»
Розпорядження № 232 від 18 березня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 04 березня 2015 року № 162/1027 «Про внесення змін до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської місь)
кої ради від 28.01.2015 № 59/924», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2015�рі�,�доведених�до�департаментів,

�правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

з�ідно�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�16�люто�о�2015

ро���№ 119�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�»,

а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�;

перелі���об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

я�і�спор�дж�ються�за�замовленням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��не-

бюджетних��оштів,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,

що�додаються.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 липня 2013 року № 1198 «Про передачу функцій замовника

реконструкції стадіону «Русанівець» 
на бульв. Давидова, 12»

Розпорядження № 233 від 18 березня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь)
кої ради від 18.09.2014 № 180/180 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве)
дення земельної ділянки дитячо)юнацькій спортивній школі «Старт» на бульв. Олексія Давидова, 10)12 у Дніп)
ровському районі м. Києва для реконструкції та експлуатації стадіону» з метою скорочення термінів будівниц)
тва та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, 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�16�липня�2013

ро���№ 1198�«Про�передач��ф�н�цій�замов-

ни�а�ре�онстр��ції�стадіон��«Р�санівець»�на

б�льв.�Давидова,�12»�та�і�зміни:

1.�У�за�олов���та�те�сті�розпорядження�чис-

ло�«12»�замінити�числами�«10-12».

2.�У�підп�н�ті�2.2�п�н�т��2�слова�«��двотиж-

невий�термін�з�момент��видання�цьо�о�розпо-

рядження»�ви�лючити.

3.�П�н�т�5�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�Дитячо-юнаць�ій�спортивній�ш�олі�«Старт»

оформити�в��становленом��за�оном�поряд���пра-

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

для�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації�стадіон��«Р�-

санівець»�на�б�льв.�Оле�сія�Давидова,�10-12».

Голова В. Кличко

Про встановлення надбавки до посадового окладу
Розпорядження № 234 від 18 березня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і орга)
нізаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 та постанови
Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації
громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці»:

Про утворення робочої групи з розробки проекту «Smart city»
Розпорядження № 235 від 18 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто)ге)
рой Київ», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007—2015 роки», з метою
створення умов для динамічного соціально)економічного розвитку міста Києва:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�розроб�и�прое�-

т��«Smart�city»�та�затвердити�її�с�лад,�що�до-

дається.

2.�Затвердити�Положення�про�робоч���р�п�

з�розроб�и�прое�т��«Smart�city»,�що�додаєть-

ся.

3.�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�оїмісь�ої�державної�адміністрації)�

від�18.03.2015�№�238

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГРУПА
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА»
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 25772436)

(Ці�зміни�є�невід’ємною�частиною�Стат�т���ом�нально�о�підприємства�«Гр�па�впровадження

прое�т��з�енер�озбереження�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)

П�н�т�5.6.�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�«5.6.�Стат�тний��апітал�Підприємства�становить�20 710,

300�(двадцять�мільйонів�сімсот�десять�тисяч�триста)��ривень.»

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�«Гр�па�впровадження�про-

е�т��з�енер�озбереження�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),�затверджено�о

розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�02�червня�2004�ро���№ 933

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

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

жавної�адміністрації)�від�09�червня�2012�ро��

№ 986),�що�додаються.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Гр�па�впро-

вадження�прое�т��з�енер�озбереження�в�ад-

міністративних�і��ромадсь�их�б�дівлях�м.�Ки-

єва»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

�становленом��поряд���забезпечити�реєстра-

цію�змін�до�Стат�т�.

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

перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації,��олова�робочої��р�пи

заст�пни���енерально�о�дире�тора��ом�нально�о�підприємства

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

державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»,�рад-
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Уточнення.�При�п�блі�ації�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�«Про

внесення�змін�до�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�при-

б�дин�ових�територій,�я�і�надають�ви�онавці�цих�посл��,�по��ожном��б�дин���о�ремо�для�здійс-

нення�розрах�н�ів�із�споживачами�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20�чис-

ла�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим»�№ 710�від�17�липня�2015�ро�����номері�118�(4714)��а-

зети�«Хрещати�»�за�18.08.2015�ро���з�технічних�причин�вийшла�помил�а,�а�саме:���додат���до

рішення��рафа�«Оплата�посл���після�20�числа,�що�настає�за�розрах�н�овим»�стоїть�над�п�н�-

том�25,�том��її�слід�читати�над�п�н�тами�23-24,�а��раф��«Оплата�посл���не�пізніше�20�числа�мі-

сяця,�що�настає�за�розрах�н�овим»�слід�читати�над�п�н�тами�25-26.

1.�Робоча��р�па�з�розроб�и�прое�т��«Smart

city»�(далі —�робоча��р�па)�є��онс�льтативно-

дорадчим�ор�аном�при�ви�онавчом��ор�ані�Ки-

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

ній�адміністрації).

2.�Робоча��р�па���своїй�діяльності��ер�ється

Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�по-

становами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Пре-

зидента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

на�азами�центральних�ор�анів�ви�онавчої�вла-

ди,�іншими�нормативно-правовими�а�тами,�рі-

шеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджен-

нями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�цим�Поло-

женням.

3.�Основними�завданнями�робочої��р�пи�є:

3.1.�Ор�анізація�та�роз�ляд�питань,�пов’яза-

них�з�впровадженням�в�місті�Києві�прое�т�

«Smart�city».

3.2.�Надання�пропозицій�Київсь�ом��місь�о-

м���олові�щодо�визначення�механізм��та�спо-

собів�впровадження�прое�т��«Smart�city».

3.3.�Здійснення�аналіз��основних�проблем

за�онодавства���сфері�еле�тронно�о��ряд�ван-

ня�та�надання�пропозицій�Київсь�ом��місь�ом�

�олові�щодо�способів�їх��с�нення�та�вдос�она-

лення�за�онодавства���цій�сфері.

4.�Робоча��р�па,�з�метою�ви�онання�по�ла-

дених�на�неї�завдань,�має�право:

4.1.�Звертатися�до�центральних�ор�анів�ви-

�онавчої�влади�та�їх�територіальних�ор�анів,

Київсь�ої�місь�ої�ради,�стр��т�рних�підрозділів

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

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

ємств,��станов�та�ор�анізацій�незалежно�від

форми�власності�для�одержання�необхідної�ін-

формації�та�до��ментів.

4.2.�Зал�чати�в��становленом��поряд���до

роз�ляд��та�опрацювання�питань,�що�належать

до�її��омпетенції,�спеціалістів�центральних�ор-

�анів�ви�онавчої�влади�та�їх�територіальних�ор-

�анів,�Київсь�ої�місь�ої�ради,�стр��т�рних�під-

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

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

підприємств,��станов�та�ор�анізацій�незалеж-

но�від�форми�власності�(за�з�одою�їх��ерівни-

�ів).

5.�Робоча��р�па�під�час�ви�онання�по�ладених

на�неї�завдань�взаємодіє�з�центральними�ор�а-

нами�ви�онавчої�влади�та�їх�територіальними�ор-

�анами,�Київсь�ою�місь�ою�радою,�стр��т�рни-

ми�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�підприємствами,��становами�та�ор�а-

нізаціями�незалежно�від�форми�власності.

6.�С�лад�робочої��р�пи�затвердж�ється�роз-

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

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

міністрації).

7.�Основною�формою�роботи�робочої��р�пи

є�засідання,�що�проводяться�за�рішенням�її��о-

лови,�а�за�йо�о�відс�тності —�заст�пни�а��о-

лови�робочої��р�пи.

8.�Засідання�робочої��р�пи�веде�її��олова,�а

за�йо�о�відс�тності —�заст�пни���олови�робо-

чої��р�пи.

9.�Засідання�робочої��р�пи�вважається�пра-

вомочним,�я�що�на�ньом��прис�тні�більшість

від�с�лад��її�членів.

10.�Рішення�робочої��р�пи�приймається�від-

�ритим��олос�ванням�не�менше�ніж�двома�тре-

тинами��олосів�її�членів,�прис�тніх�на�засідан-

ні,�та�оформляється�прото�олом,�я�ий�підпис�є-

ться��олов�ючим�на�засіданні�та�се�ретарем�і

надається�(надсилається)��сім�членам�робочої

�р�пи.

Член�робочої��р�пи,�я�ий�не�підтрим�є�про-

позицію,�може�ви�ласти���письмовій�формі

о�рем��д�м��,�що�додається�до�прото�ол��за-

сідання.

11.�Під�отов���матеріалів�для�роз�ляд��на

засіданнях�робочої��р�пи�забезпеч�є�її�се�ре-

тар.

Керівник апарату  В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18.03.2015�р.�№�235

Положення про робочу групу з розробки проекту «Smart city»
Василець

Олена�Гри�орівна

Бірю�ов

Андрій�Віталійович

Горностай�

Марія�Павлівна

Грицен�о

Оле�сій�Анатолійович

Козлов

Юрій�Ми�олайович

Коновал

Вадим�Оле�сандрович

К�бра�ов

Оле�сандр�Ми�олайович

Ло�він�Андрій�Іванович

Мірило�Яні�а

Олійни��

Тарас�Іванович

Осетров

Ма�сим�Оле�сандрович

Пі�овсь�ий

І�ор�Оле�сандрович

Поворозни��

Ми�ола�Юрійович

Под�орна�

Ві�торія�Валентинівна

Почтарьов�

Андрій�Оле�сандрович�

Репі��

Володимир�Михайлович

Рижен�о�

Оле�сандр�Володимирович�

Рошалова�

Наталія�Владиславівна�

Стефанович�

Є�ор�Андрійович�

Сотни��

Роман�Іванович

Т�рча��

Дмитро�Васильович�

ни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(на��ромадсь�их�засадах),�за-

ст�пни���олови�робочої��р�пи

заст�пни��дире�тора�Дире�ції�з�міжнародних�прое�тів��ом�-

нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

вестиційне�а�ентство»,�се�ретар�робочої��р�пи

е�сперт�Асоціації�«Інформаційні�техноло�ії�У�раїни»�(за�з�одою)

�оординатор��оординаційно�о�центр��з��провадження�е�оно-

мічних�реформ�при�Президентові�У�раїни,��онс�льтант�з�е�о-

номічних�питань�бла�одійно�о�фонд��«Фонд�е�ономічних�та�со-

ціальних�реформ�в�У�раїні»�(за�з�одою)

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради,�заст�пни���олови�постійної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз���(за

з�одою)

начальни��відділ��державно�о�підприємства�«Інформаційний

центр»�Міністерства�юстиції�У�раїни�(за�з�одою)

начальни���правління�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��ін-

формації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

дире�тор�дире�ції�з��правління�прое�тами�транспортної�інфра-

стр��т�ри��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»,�радни��Київсь�о�о�місь�о�о

�олови�на��ромадсь�их�засадах

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

радни��Міністра�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни�(за

з�одою)

перший�заст�пни���олови�Державно�о�а�ентства�з�питань�еле�-

тронно�о��ряд�вання�(за�з�одою)

заст�пни��дире�тора��ом�нальної�бюджетної��станови�«Кон-

та�тний�центр�міста�Києва»

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради,��олова�постійної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз���(за�з�одою)

дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

міністрації)

дире�тор��ромадсь�ої�ор�анізації�«Громадсь�а�Рада�Смарт-сі-

ті»,�представни��ініціативи�«Реанімаційний�па�ет�реформ»

перший�заст�пни���ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

дире�тор�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

�олова�Державно�о�а�ентства�з�питань�еле�тронно�о��ряд�ван-

ня�(за�з�одою)

начальни��юридично�о�відділ���ом�нальної�бюджетної��стано-

ви�«Конта�тний�центр�міста�Києва»

дире�тор�департамент��інформаційних�техноло�ій�Міністерства

е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни�(за�з�одою)

заст�пни��начальни�а��правління�еле�тронно�о��ряд�вання�та

захист��інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

дире�тор�дире�ції�з��правління�соціально-��манітарними�про-

е�тами��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство»,�радни��Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�на��ромадсь�их�засадах

Керівник апарату В. Бондаренко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà — 2 ðîêè 364 äí³ (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå

ðåêîìåíäîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³

íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî

ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ

òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà

îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè

á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,

âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à

ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

~ ç ìîìåíòó óêëàäåííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îá'ºêòà îðåíäè äî ìîìåíòó óêëàäåííÿ

îêðåìèõ äîãîâîð³â ç îðãàí³çàö³ÿìè — ïîñòà÷àëüíèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (âîäîïîñòà÷àííÿ,

êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, åëåêòðè÷íà òà òåïëîâà åíåðã³ÿ, âèâ³ç ñì³òòÿ ³ ò. ï.) çàáåçïå÷èòè â³äøêîäóâàííÿ

ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ

ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ

³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³,

ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì,

äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ ñ ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü

íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ

ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî

ï³äïðèºìíèöòâà-ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿

ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. Êîíêóðñ

áóäå ïðîâåäåíî 18.09.2015 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, êàá. 317 î 14.30.

Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó

êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà

íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà,

ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 15.09.2015 (êàá. 311),

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,

â³ää³ë ç ïèòàíü îðåíäè òà ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êàá. 207, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 292-00-15. ×àñ ðîáîòè â³ää³ëó:

ïí.— ÷ò, ç 9.00 äî 18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ) Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

30,47 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ñåðã³ºíêà, 23 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî

ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè
7194,30 14388,60

ï/ð 26007383910400 áàíê: ÏÀÒ "Óêðñèááàíê"

ÌÔÎ: 351005

ªÄÐÏÎÓ: 38196712

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

20,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Òè÷èíè, 12 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî

ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè
4842,50 9685,00

ï/ð 260084426963 áàíê: ÊÐÄ ÏÀÒ "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü"

ÌÔÎ: 380805 

ªÄÐÏÎÓ: 02152763
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ðåêëàìè.

Îñíîâí³ îáîâ'ÿçêè:

Ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³ ïîãîäæåíí³ ïðîåêò³â òà ñõåì ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:

-âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì
ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà
íå ìåíøå 1 ðîêó àáî çàãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè
íå ìåíøå 3 ðîê³â;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà êîíòðîëþ

óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü òà óçãîäæåíü.

Îñíîâí³ îáîâ'ÿçêè:

Âåäåííÿ áàçè äàíèõ âõ³äíî¿ òà âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ â ìåðåæ³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:

-âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì
ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàäàõ ñïåö³àë³ñòà ² òà II
êàòåãîð³¿ íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè
íå ìåíøå 2 ðîê³â;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí 278-61-27.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî ñåêòîðó ç êàäðîâèõ ïèòàíü

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 äí³â ç

äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32,

êàá. 214-à.

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 141,1 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 805 íà

âóë. Ñëàâãîðîäñüê³é, 12, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, äàëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà

íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà

ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 2 588 400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà

ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 7 571,07 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 135,4 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 21 íà

âóë. Ãìèð³, 2-Ã, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà

ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 2 941 400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà

ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 8 603,60 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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

Îðåíäîäàâåöü—Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷
—êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (ì. Êè¿â, âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-65).

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: 1 ïîâåðõ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ïðîñï.Ïåðåìîãè, 97.
Çàãàëüíà ïëîùà 52,30 êâ.ì.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ
â³ää³ëåííÿ áàíêó íà ïëîù³,ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè. Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì,— 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ —
1 070 200,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 4 459,17 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Â³ää³ë êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ öîêîëüí³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà

áàëàíñ³ Â³ää³ëó êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. Ñóâîðîâà, 15, 280-75-16), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

59,5 êâ. ì íà âóë. Áàñò³îííà, 5 ë³ò."À" (ÄÌØ ¹ 4 ³ì.Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à), ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà

îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº  äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé

ç ðîçëàäàìè àóòèñòè÷íîãî ñïåêòðó òà ðîçëàäàìè ìîâëåííÿ, ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè —

20 êâ.ì — 1%, 39,5 êâ.ì — 4 % (3017 ãðí 55 êîï. çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè áåç ÏÄÂ), ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿, íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà

îö³íêè ñòàíîì íà 30.06.2015 ð. ñêëàäàº: 1 210 400 ãðí 00 êîï. 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. ¹ 416, äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè: 280-75-16, 280-95-31.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,

ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6,8 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ´àíêó Ïàëàöó êóëüòóðè "Äàðíèöÿ"
íà âóë. Çàñëîíîâà, 18, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç ðóõîìîãî
ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 60 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 101 436,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 5 873,36 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. Î. Êîøèöÿ, 11). 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.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà
ïîçîâíîþ çàÿâîþ TOB "Êðåäèòí³ ³í³ö³àòèâè" äî ²ïàòîâà Þ. Î., Äìèòð³ºâî¿ Â. Î., òðåò³
îñîáè: TOB "Åðñò ²íâåñòìåíò", Â³ää³ë äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå
ìàéíî ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè, ïðèçíà÷åíî íà 02.09.2015 ð.
íà 12.30 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (03113, ì. Êè¿â, âóë. Øóòîâà, 1, êàá. 23 ) ï³ä ãîëîâóâàííÿì
ñóää³ Êîçëåíêî Ã. Î.

Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàºòüñÿ â³äïîâ³äà÷: ²ïàòîâ Þð³é Îëåêñ³éîâè÷.
Â ðàç³ Âàøî¿ íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó Âàøó â³äñóòí³ñòü.

Øåâ÷åíê³âñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïðàâà çà çàÿâîþ Îïàð³íà Îëåêñàíäðà
Ñåðã³éîâè÷à, çà³íòåðåñîâàíà îñîáà: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÄÎ×²ÐÍ²É ÁÀÍÊ ÑÁÅÐÁÀÍÊÓ ÐÎÑ²¯",
ïðî âèçíàííÿ ö³ííîãî ïàïåðà íà ïðåä'ÿâíèêà íåä³éñíèì òà â³äíîâëåííÿ ïðàâ íà âòðà÷åíèé ö³ííèé ïàï³ð:
îùàäíèé (äåïîçèòíèé) áåçêóïîííèé Ñåðòèô³êàò íà ïðåä'ÿâíèêà ñåð³¿ ÑÐ íîìåð 014699, ÿêèé áóâ âèäàíèé
15.10.2013 ðîêó Ïóáë³÷íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì "ÄÎ×²ÐÍ²É ÁÀÍÊ ÑÁÅÐÁÀÍÊÓ ÐÎÑ²¯" (ÀÒ "ÑÁÅÐÁÀÍÊ
ÐÎÑ²¯"), êîä ªÄÐÏÎÓ 25959784, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 46, òà ÿêèé
ï³äòâåðäæóº ñóìó âêëàäó çà äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó) ¹ 3330/128/512768 â³ä 15.10.2013
ðîêó â ðîçì³ð³ 20 000 (äâàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ 00 öåíò³â, ïðîöåíòíó ñòàâêó çà âêëàäîì â ðîçì³ð³ 7, 45 %,
ñòðîê âêëàäó 367 äí³â, äàòà âèìîãè çà ñåðòèô³êàòîì 17.10.2014 ðîêó.

Ðàçîì ç òèì, ñóä ïðîïîíóº äåðæàòåëþ âèùåâêàçàíîãî ö³ííîãî ïàïåðà íà ïðåä'ÿâíèêà ïîâ³äîìèòè
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âåüêà, 31-À, êàá.
¹ 504, ñóääÿ Ðèáàê Ì. À.) ó òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïðî ñâî¿ ïðàâà íà ö³ííèé ïàï³ð".

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà,

Ãðàäèíñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò:

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:

- êîíòåéíåðè ñ³ò÷àò³ äëÿ çáîðó ÒÏÂ
îá'ºìîì 1,1 ì/êóá — 74 øò.;

- êîíòåéíåðè ñ³ò÷àò³ äëÿ çáîðó ÒÏÂ
îá'ºìîì 1,1 ì/êóá — 26 øò.;

- êîíòåéíåð ìåòàëåâèé äëÿ çáîðó
ÒÏÂ îá'ºìîì 1,1 ì/êóá — 100 øò.;

- ñì³òòºâîç ÊÎ-437 íà øàñ³ ÌÀÇ-
533702 — 2 øò.

2. Óìîâè êîíêóðñó:

-Íàéá³ëüøèé çàïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîð³âíÿíî ç³
ñòàðòîâèì. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà áàçîâèé ì³ñÿöü, ñåðïåíü 2015
ðîêó, ñòàíîâèòü 15 166,33 ãðí áåç
óðàõóâàííÿ ÏÄÂ.

- Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ — çáèðàííÿ
òà òðàíñïîðòóâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â.

- Ïðè ï³äïèñàí³ äîãîâîðó îðåíäè
îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè îðåíäíó
ïëàòó çà ïåðøèé òà îñòàíí³é ì³ñÿöü
îðåíäè.

- Îðåíäíà ïëàòà âíîñèòüñÿ îðåíäàðåì
íåçàëåæíî â³ä âèòðàò îðåíäàðÿ íà
çä³éñíåííÿ  ïîêðàùåíü.

- 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¿.

- Ñòðîê îðåíäè — 5 (ï'ÿòü ðîê³â).

3. Äàòà, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó: 

12 âåðåñíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 ãîä. çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî,
23-Â, êàá³íåò ¹ 10.

4. Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ

ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â:

10 âåðåñíÿ 2015 ðîêó äî 10.00 ãîä. çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî,
23-Â, êàá³íåò ¹ 2.

5. Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ

ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³:

-çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ïåðåë³ê
äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèé â îãîëîøåíí³
ïðî êîíêóðñ;

- ïèñüìîâå çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³ÿ)
ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó;

- ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç
ïðåòåíäåíòîì.

Äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè*:

- îðèã³íàë äîâ³ðåíîñò³ ÷è äîðó÷åííÿ
àáî çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ
äîêóìåíòó,ùî ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ
ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

-íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíà êîï³ÿ Âèïèñêè
àáî Âèïèñêà, ñôîðìîâàíà â åëåêòðîíí³é
ôîðì³ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â;

- íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíà êîï³ÿ Ñòàòóòó
àáî ³íøîãî óñòàíîâ÷îãî äîêóìåíòó;

-çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ Çâ³òó
ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí çà 2014 ð³ê àáî
êîï³ÿ Ô³íàíñîâîãî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî
ï³äïðèºìñòâà çà 2014 ð³ê ç óðàõóâàííÿì
äåá³òîðñüêî¿ ³ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîð-
ãîâàíîñòåé;

- ³íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ç ªäèíîãî
ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ,ùîäî ÿêèõ ïîðóøåíî
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî.

Äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè (ô³çè÷íî¿ îñîáè-

ï³äïðèºìöÿ)*:

- çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ
äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó
ïðåòåíäåíòà àáî îðèã³íàë äîâ³ðåíîñò³
÷è äîðó÷åííÿ, ùî ï³äòâåðäæóº ïîâ-
íîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà ïðåòåíäåíòà;

- îðèã³íàë ÷è çàâ³ðåíà íàëåæíèì
÷èíîì êîï³ÿ Âèïèñêè àáî Âèòÿãó ç ªäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà
ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

- çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ
ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïëàòíèêà ºäèíîãî
ïîäàòêó— ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ
çà 2014 ð³ê àáî êîï³ÿ ïîäàòêîâî¿ äåê-
ëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè çà
2014 ð³ê.

* ó ðàç³, ÿêùî ïðåòåíäåíò â³äïîâ³äíî äî

íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íå ìàº âêàçàíèõ

äîêóìåíò³â, òî òàêèé ïðåòåíäåíò íàäàº

ëèñò-ðîç'ÿñíåííÿ â äîâ³ëüí³é ôîðì³, â ÿêîìó

çàçíà÷àº çàêîíîäàâ÷³ ï³äñòàâè íåíàäàííÿ âèùå

çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â.

Äîêóìåíòè (êð³ì ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè) ïîäàþòüñÿ ó
êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ" ç
â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðåòåíäåíòà.

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

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

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА газети “ХРЕЩАТИК” на 2015 рік

Передплатні	ціни

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

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

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

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

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ	(ВТ,	СР,	ПТ) 61308
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Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ" (Ðîçðîáíèê)
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå
äå Áàëüçàêà, Ãðàäèíñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿ 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¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà,
Ãðàäèíñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
13.11.2013 ð.¹518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³"
ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì
äîêóìåíòîì,ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é
òåðèòîð³é,ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,ðîçáóäîâóòðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíóòåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ
äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì.Êèºâà
òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî
2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì æèòëà òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îá'ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà
³íøèõ ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ.

Êð³ì òîãî,â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ,
à òàêîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ùîäî
ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ³íæåíåðíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà,à òàêîæ óðàõóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â
îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â,ùî ïðîéøëè ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó

Ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíóì³ñòà ùîäî åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü — çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ
ì³êðîðàéîíó ñó÷àñíîãî æèòëà ç îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ,
çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì
óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ,ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â,íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ òà ³í.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ êâàðòàëó æèòëîâî¿
çàáóäîâè â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ãðàäèíñüêî¿ òà
Ðàäóíñüêî¿.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíêó äëÿ íàñåëåííÿ â ìåæàõ ÄÏÒ íà
ðîçðàõóíêîâèé åòàï íåîáõ³äíî â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ
çàáåçïå÷èòè 1916 ì³ñöü, â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâàõ —
571 ì³ñöå. ²ñíóþ÷ó çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó,ïðîåêòíîþ ì³ñòê³ñòþ
1266 ì³ñöü, â³äâ³äóþòü 483 ó÷íÿ. ²ñíóþ÷³ 2 äèòÿ÷èõ ñàäêà íà
260 ì³ñöü â³äâ³äóþòü 649 ä³òåé.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè
³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàë³â ïðîåêòíî¿
çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿ äîøê³ëüíî¿
óñòàíîâè íà 215 ì³ñöü.

Çàãàëüíèé îáñÿã íîâîãî áóä³âíèöòâà íà ðîçðàõóíêîâèé
ïåð³îä îð³ºíòîâíî ñêëàäå 79 426,79 ì2 (çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð), ê³ëüê³ñòþ êâàðòèð — 1700.

Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ðîçì³ùåííÿ çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç
ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³
â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿,
ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿
³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðåìèõ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ
íàñåëåííÿ.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê —
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòóÄåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü
Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ãðàäèíñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì.Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 29.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ
ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäóòà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³
äî ïðîåêòóÄåòàëüíîãî ïëàíóòåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 19.09.2015ð.

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.
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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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 42685
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ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª —
ßáëó÷íèé Ñïàñ — ñâÿòî õðèñòèÿí-
ñüêîãî ìèðó, ÿêå çàâæäè â³äçíà-
÷àëè â íàðîä³ ç âåëèêîþ óðî÷èñ-
ò³ñòþ. Íåäàðåìíî éîãî ââàæàþòü
Âåëèêèì Ñïàñîì, ñâÿòîì âðîæàþ —
ñâÿòîì ïëîä³â ñîíöÿ. ² öüîãî ñâ³ò-
ëîãî òà ïðåêðàñíîãî äíÿ áëàãîä³é-
íèé ôîíä «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé»
ï³äãîòóâàâ ôðóêòè, ÿê³ îñâÿ÷óþ-
òüñÿ â öåðêâàõ.

Ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò, ãîëîâà
íàãëÿäîâî¿ ðàäè ñîö³àëüíîãî áëà-
ãîä³éíîãî ôîíäó «Ñâÿòî-Ïîêðîâ-
ñüêèé» Ìèõàéëî ²ùåíêî íàä³ëå-
íèé íàéâàæëèâ³øèìè ëþäñüêèìè
ÿêîñòÿìè: äóøåâíîþ ùåäð³ñòþ òà
äîáðîòîþ ñåðöÿ. «Ó íàø âàæêèé
÷àñ áàãàòî ëþäåé ïîòðåáóþòü ï³ê-
ëóâàííÿ, óâàãè, ï³äòðèìêè òà ïðîñ-
òîãî äîáðîãî ñëîâà ³ ìè íàìàãàëèñÿ
ÿê ìîæåìî äîïîìîãòè ¿ì», —
ðîçïîâ³â â³í.

Äíÿìè ïðàö³âíèêè òà äîáðîâ³ëü-
í³ ïîì³÷íèêè ôîíäó çàâ³òàëè äî Áó-

äèíêó ³íâàë³ä³â «Ïåíñ³îí», Áóäèí-
êó ä³òåé-ñèð³ò «Áåð³çêà» òà äî Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ ë³ãè ³íâàë³ä³â «Ñîô³ÿ».

Áóäèíîê ³íâàë³ä³â «Ïåíñ³îí»
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ âóëèöÿ
Ìàðøàëà Æóêîâà, 2, â íüîìó ìåø-
êàº 253 âåòåðàíè ïðàö³, äî ÿêèõ ³
çàâ³òàëè ç ïîäàðóíêàìè ïðàö³â-
íèêè ôîíäó. Äëÿ âåòåðàí³â öå áó-
ëî äîñèòü íåî÷³êóâàíî. Áëàãîä³é-
íèé ôîíä ïðåäñòàâëÿëà Íàòàë³ÿ
Êàöåíþê, ÿêà âðó÷èëà ïðèñóòí³ì
ïîäàðóíêè äî ñâÿòà. «Ïðàâîñëàâ-
í³ â³äçíà÷àþòü âåëèêå ñâÿòî Ñïà-
ñà — Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíº. Íàâ-
êîëî íàñ — æîðñòîêèé ñâ³ò, âàæê³
÷àñè. Ìè õî÷åìî ç³ãð³òè âàø³ ñåð-
öÿ òà äîíåñòè ñëîâà òåïëà ³ äîáðî-
òè. Áàæàºìî, ùîá ³ äî âàøî¿ îñåë³
çàâ³òàëî âåëèêå õðèñòèÿíñüêå ñâÿ-
òî»,— çàçíà÷èëà ï³ä ÷àñ ïðèâ³òàí-
íÿ ïàí³ Êàöåíþê.

Ó «Ïåíñ³îí³» ïðîæèâàþòü ëþ-
äè, ÿê³ ìàþòü çâàííÿ «âåòåðàí
ïðàö³» — â³ä ïðîñòîãî ðîá³òíè-

êà äî äèðåêòîðà øêîëè, íàâ³òü
äåïóòàòà.

«ß âñå æèòòÿ ïðàöþâàëà äèðåê-
òîðîì øêîëè, äóæå âäÿ÷íà òàêèì
îðãàí³çàö³ÿì ³ õî÷ó íàãîëîñèòè íà
òîìó, ùî ëþäè, ÿê³ äîïîìàãàþòü,
ðîáëÿòü äóæå âåëèêó ñïðàâó. Õî÷ó
ïîäÿêóâàòè çà ïðèâ³òàííÿ, ï³ä-
òðèìêó, ï³êëóâàííÿ»,— ïîä³ëèëà-
ñÿ âåòåðàí ïðàö³, ìåøêàíêà «Ïåí-
ñ³îíó» Îëüãà Ôåäîðåíêî.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé áóäèíîê
äèòèíè «Áåð³çêà» ðîçòàøîâàíèé
çà àäðåñîþ âóëèöÿ Ìàðøàëà Æó-
êîâà, 4. Òóò ìåøêàþòü ä³òè â³ä
íàðîäæåííÿ äî 6 ðîê³â. Òàêîæ ó
çàêëàä³ º â³ää³ëåííÿ äëÿ Â²Ë-³í-
ô³êîâàíèõ. Íà ñüîãîäí³ ó öüîìó
óí³êàëüíîìó çàêëàä³ âèõîâóºòü-
ñÿ 80 ä³òîê, ç íèõ, íà æàëü, 33 —
ä³òè-³íâàë³äè.

«Ó íàñ áàãàòî ïîòðåá: äèòÿ÷èé
îäÿã, ïðåäìåòè ã³ã³ºíè, äèòÿ÷å õàð-
÷óâàííÿ òîùî. Öå äåðæàâíèé çà-
êëàä, ïëàòíèõ ïîñëóã ó íàñ íåìà.

Ãëîáàëüíîþ ïðîáëåìîþ ñüîãîäåí-
íÿ º êàï³òàëüíèé ðåìîíò ãîñïî-
äàðñüêîãî êîðïóñó. Äëÿ íàñ ñâÿòî
Ñïàñà — îñîáëèâå, íàø³ âèõîâàí-
ö³ ïðèéìàþòü õðåùåííÿ ó ñò³íàõ çà-
êëàäó. Ìè ùèðî âäÿ÷í³ ôîíäó çà
äîïîìîãó òà ï³êëóâàííÿ, äëÿ íàñ
öå äóæå âàæëèâî», — ï³äêðåñëèâ
ãîëîâíèé ë³êàð Áóäèíêó äèòèíè
Îëåêñàíäð Ìîãèëüíèé.

Áëàãîä³éíèì ôîíäîì íàðàç³ ðå-
àë³çîâàíî ÷èìàëî ïðîåêò³â — ÿê
äëÿ ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó, òàê ³ äëÿ óñòàíîâ òà ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Çà ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ îð-
ãàí³çàö³¿ íàäàíî ô³íàíñîâî¿ ³ ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó
ñóìó ïîíàä ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Òàêîæ öüîãî äíÿ ïðàö³âíèêè
ôîíäó çàâ³òàëè ç ïîäàðóíêàìè äî
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ë³ãà ³í-
âàë³ä³â «Ñîô³ÿ», ÿêà ðîçòàøîâàíà
çà àäðåñîþ — âóë. Ì³ëþòåíêà, 23.
Äî ñëîâà, íåùîäàâíî îðãàí³çàö³ÿ
îòðèìàëà ñòàòóñ Âñåóêðà¿íñüêî¿.

«Íàì äóæå ïðèºìíî, ùî ÁÔ
«Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» ïàì’ÿòàº
ïðî íàñ, äàº ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè-
ñÿ ðàçîì, ïîñï³ëêóâàòèñÿ. Âñ³ì ïî-
òð³áåí ïîçèòèâ, à îñîáëèâî ëþ-
äÿì ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Äÿêóºìî îðãàí³-
çàòîðàì çà ïîäàðóíêè, ïîçäîðîâ-
ëåííÿ òà óâàãó», — íàãîëîñèëà ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ Âñåóêðà¿íñüêà
ë³ãà ³íâàë³ä³â «Ñîô³ÿ» Íàòàë³ÿ 
Àáðàìîâà �

Ïàì’ÿòàºìî ïðî òèõ, õòî ïîòðåáóº 
äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè

Âæå ïîíàä ñ³ì ðîê³â ÁÔ «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» îï³êóºòüñÿ íàãàëüíèìè ïðîáëåìàìè ìåøêàí-

ö³â Òðîºùèíè: äîïîìàãàº ä³òÿì ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, áàãàòîä³òíèì òà ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, ³íâàë³äàì, ï³äòðèìóº âåòåðàí³â ÂÂÂ, ó÷àñíèê³â â³éíè â Àôãàí³ñòàí³,

á³éö³â ÀÒÎ òà ¿õ ðîäèíè, âèð³øóº ïèòàííÿ îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â òà áëàãîóñòðîþ

ðàéîíó (â³äíîâëåííÿ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â). Íå çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ é äó-

õîâíî-ïàòð³îòè÷íà ðîáîòà ç âèõîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³.

Êñåí³ÿ ÊÐÓÏÎÄÅÐÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ïðåäñòàâíèê ôîíäó Íàòàë³ÿ Êàöåíþê âðó÷èëà ïîäàðóíêè äî ñâÿòà êèÿíàì, ÿê³
ïåðåáóâàþòü â Áóäèíêó ³íâàë³ä³â «Ïåíñ³îí» 

ÁÔ «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» äîïîìàãàº ä³òÿì ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, áàãàòîä³òíèì òà ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì`ÿì,
³íâàë³äàì, ï³äòðèìóº âåòåðàí³â ÂÂÂ, ó÷àñíèê³â â³éíè â Àôãàí³ñòàí³, á³éö³â ÀÒÎ òà ¿õí³ ðîäèíè 

Ãîëîâíèé ë³êàð Áóäèíêó äèòèíè Îëåêñàíäð Ìîãèëüíèé çàçíà÷èâ, ùî äëÿ ¿õíüîãî
çàêëàäó ñâÿòî Ñïàñà –îñîáëèâå, áî ñàìå òóò ïðèéìàþòü õðåùåííÿ ìàëåíüê³ ïàö³ºíòè 
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� Âæå ïîíàä ñ³ì ðîê³â áëàãîä³éíèé ôîíä «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé»
îï³êóºòüñÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèìè ìåøêàíöÿìè 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ 
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