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×åðâîí³ êàìåí³ ³ñòîð³¿
� Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ó ñòîëèö³ â³äòâîðÿòü òî÷íèé êîíòóð ôóíäàìåíòó ñòàðîâèííî¿ 

Äåñÿòèííî¿ öåðêâè

ÎÃÎÐÎÄÆÅÍÅ ïàðêàíîì òà ïîðîñ-
ëå òðàâîþ—òàê âèãëÿäàº çàðàç ì³ñ-
öå,äå êîëèñüñòîÿëà Äåñÿòèííà öåðê-
âà. Êèÿíè òà ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè
íå ðàç ïðîïîíóâàëè âëàä³ íàâåñòè
ëàä íà ö³é òåðèòîð³¿ ³ â³äíîâèòè ³ñ-
òîðè÷íó ïàì’ÿòü õðàìó. Ëèøå öüî-
ãî ðîêó íàâåñí³ ì³ñüêà âëàäà äîñëó-
õàëàñÿ äî àêòèâ³ñò³â ÃÎ «Àíäð³¿â-
ñüêî-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòèâà» ³ ï³ä-
òðèìàëà ïðîåêò ³ç â³äòâîðåííÿ ôóí-
äàìåíòó ñòàðîâèííîãî õðàìó. «Ìè
ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì àðõåîëîã³¿ ðîç-
ðîáèëè ïðîåêò ïî êîíñåðâàö³¿ ôóí-
äàìåíòó çà äîïîìîãîþ ãëèíè ³ ï³ñ-
êó, à òàêîæ ïîäàëüøîãî òðàñóâàí-
íÿ ôóíäàìåíòó, ÿêèé çíàéøëè àð-
õåîëîãè ïðè ðîçêîïêàõ çà îñòàíí³
ðîêè. Òîáòî çà äîïîìîãîþ äåêîðà-
òèâíîãî áóòîâîãî êàìåíþ ÷åðâî-
íîãî êîëüîðó çâåðõó â³äòâîðÿòüòî÷-

íèé êîíòóð äðåâíüîãî ôóíäàìåí-
òó, à ïîðîæí³é ïðîñò³ð îçåëåíÿòü.
Òàêèì ÷èíîì, ì³ñöå áóäå âèãëÿäà-
òè òàê, ÿê â 1980-õ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ»,— ðîçïîâ³ëà Ìàðèíà Ñî-

ëîâéîâà. Ïåðø³ ðî-
áîòè, çà ¿¿ ñëîâàìè,
àêòèâ³ñòè ìàþòü íà-
ì³ð ïðîâîäèòè âæå ó
â³âòîðîê. Äëÿ ¿õ ïðî-
âåäåííÿ ïîòð³áíî íå
ìàëî íå áàãàòî—800 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Êîøòè øóêàòèìóòü óñ³ì ìèðîì.
Àäæå ì³ñüêà âëàäà ïîêè íå ãîòîâà
¿õ âèä³ëèòè ç êè¿âñüêîãî áþäæåòó,
òîìó ïðîñÿòü äîëó÷àòèñÿ óñ³õ àê-
òèâ³ñò³â. «Öåé ïðîåêò áóâ ñõâàëå-
íèé ùå â ëèïí³.Ìè,â ñâîþ ÷åðãó,áó-
äåìî äîïîìàãàòè, ÷èì çìîæåìî.
Êîëè º ³í³ö³àòèâà â³ä êèÿí, â³ä ãðî-
ìàäñüêîñò³,ÿê³ õî÷óòü çðîáèòè äîá-

ðó êîðèñíó ñïðàâó äëÿ ì³ñòà,âàæëè-
âî, ùîá ¿ì íå çàâàæàëè ³ íå ÷èíè-
ëè îïîðó. Îñê³ëüêè íà ñüîãîäí³ Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà º ïðåäñòàâíèöü-
êèì îðãàíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ñòîëèö³,òî öÿ ³í³ö³àòèâà º ÿñ-
êðàâèì ïðèêëàäîì, êîëè âëàäà ³
ãðîìàäà ðàçîì, ñï³ëüíî ðîáëÿòü
âàæëèâó ñïðàâó»,— çàçíà÷èâ çà-

ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-

ðåòàð Êè¿âðàäè

Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ. Â
ñâîþ ÷åðãó, íà÷àëü-
íèê Óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè íåðóõîìî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè òà
çàïîâ³äíèê³â Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòó-
ðè Óêðà¿íè ßê³â Ä³õòÿð äîäàâ, ùî
òðàñóâàííÿ ôóíäàìåíòó Äåñÿòèííî¿
öåðêâè — íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé
ïðîåêò ÿê äëÿ Êèºâà, òàê ³ äëÿ âñ³º¿
Óêðà¿íè.«Íå âàðòî çàáóâàòè,ùî Äå-
ñÿòèííà öåðêâà — ïåðøà êàì’ÿíà
öåðêâà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Äîâãèé ÷àñ
¿¿ ïðîñòî äîñë³äæóâàëè ³ êîæíîãî
ðàçó çíàõîäèëè ö³êàâ³ àðòåôàêòè,
ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â ìóçå¿.Îñòàííüî-
ãî ðàçó ï³ñëÿ äîñë³äæåíü çä³éñíè-
ëè êîíñåðâàö³þ ì’ÿêèì ´ðóíòîì,
ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü îïåðàòèâíî
éîãî çíÿòè ³ ïðîäîâæèòè çà íåîáõ³ä-
íîñò³ ö³ äîñë³äæåííÿ.Àëå º ñåíñ çà-
ëèøèòè ôóíäàìåíò çàêîíñåðâîâà-
íèì äëÿ íàùàäê³â ³ ïîêàçàòè, äå
ðîçòàøîâóâàëàñü öåðêâà, íàñê³ëü-
êè âîíà áóëà âåëè÷íîþ»,— çàçíà-

÷èâ ßê³â Ä³õòÿð.Ïîâ-
í³ñòþ âñòàíîâèòè
ôóíäàìåíò îá³öÿþòü
çà òðè ì³ñÿö³.Î÷³ëü-

íèê Øåâ÷åíê³âñüêî¿

Ð Ä À

Îëåã Ãàðÿãà ïîîá³-
öÿâ,ùî ðàéîííà âëà-
äà áóäå äîïîìàãàòè
âñ³ì,÷èì çìîæå.Â òî-
ìó ÷èñë³ é áóä³âåëü-
íîþ òåõí³êîþ. «Ìè çàö³êàâëåí³ â
òîìó, ùîá ïîä³áí³ ³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ
íå ïðîñòî â³äòâîðþâàëèñÿ,à é ïðè-
âåðòàëè òóðèñò³â.ß îñîáèñòî ïîîá³-
öÿâ, ùî ÷àñòèíó çàðïëàòè ïåðå-
ðàõóþ íà â³äíîâëåííÿ öèõ ôóíäà-
ìåíò³â. Ìè òàêîæ áóäåìî äîïîìà-
ãàòè òåõí³êîþ»,— çàçíà÷èâ î÷³ëü-
íèê Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.

Äî ê³íöÿ çàâåðøåííÿ óñ³õ ðî-
á³ò ìàþòü âèð³øèòè, ÷è âõ³ä äî
ôóíäàìåíò³â îãîðîäèòè, ÷è çðî-
áèòè â³äêðèòèì äëÿ óñ³õ êèÿí ³ ãîñ-
òåé ì³ñòà. Íà äóìêó
äèðåêòîðà Ìóçåþ

³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Òå-

òÿíè Ñîñíîâñüêî¿,
òóò íå ïîâèííî áóòè
æîäíèõ ïàðêàí³â.Âõ³ä
ìàº áóòè â³äêðèòèì, àáè êèÿíè òà
òóðèñòè çìîãëè â³äïî÷èòè íà öüî-
ìó ì³ñö³. Òàêîæ ïîðÿä ³ç ³ñòîðè÷-
íîþ ïàì’ÿòêîþ ìàº áóòè óïîðÿä-
êîâàíà òîðã³âëÿ, â³äòàê ÌÀÔè îá³-
öÿþòü ïåðåíåñòè â ³íøå ì³ñöå �

Íèí³øí³é ñòàðîâèííèé ôóíäàìåíò öåðêâè Ïðåñâÿ-
òî¿ Áîãîðîäèö³ Äåñÿòèííî¿, ïîáóäîâàíî¿ â X ñòîë³ò-
ò³, ïëàíóþòü çàêîíñåðâóâàòè, à íà éîãî ì³ñö³ âñòà-
íîâèòè íîâèé. Òàêèé ïðîåêò â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè
«Çðîáèìî ðàçîì!» çàïðîïîíóâàëà âò³ëèòè ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àíäð³¿âñüêî-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòè-
âà». Éîãî ï³äòðèìàëà ì³ñüêà âëàäà ³ îá³öÿëà äîïî-
ìîãòè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Íèí³øí³é ñòàðîâèííèé ôóíäàìåíò öåðêâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ Äåñÿòèííî¿, ïîáóäîâàíî¿ â X ñòîë³òò³, ôàõ³âö³ ïëàíóþòü çàêîíñåðâóâàòè, à íà éîãî ì³ñö³ âñòàíîâèòè íîâèé

Àâòîäîð³âö³ 
ðåìîíòóþòü
ì³æêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè

Ñòîëè÷í³ äîðîæí³ ñëóæáè çàê³í÷èëè
êàï³òàëüíèé ðåìîíò ì³æêâàðòàëüíî-
ãî ïðî¿çäó çà àäðåñîþ: Ðóñàí³âñüêà
íàáåðåæíà, 8 — áóëüâàð Äàâèäîâà,
7, à òàêîæ íà âóëèö³ Òàìïåðå, 8 — âó-
ëèö³ ×óäíîâñüêîãî, 5. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèëè ó ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð».

Îêð³ì òîãî, ñïåö³àë³ñòè êîìóíàëü-
íî¿ êîðïîðàö³¿ çàâåðøèëè îíîâëåí-
íÿ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ á³ëÿ ÑÇØ
¹ 141 çà àäðåñîþ: áóëüâàð Äàâè-
äîâà, 5 òà ÍÂÊ «Ìîíòåññîð³» çà àä-
ðåñîþ: âóë. Åíòóç³àñò³â, 1/5 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Îêð³ì öüîãî, íåùîäàâíî øëÿõî-
âèêè ì³ñòà â³äðåìîíòóâàëè ì³æêâàð-
òàëüíèé ïðî¿çä òà ïðèáóäèíêîâó òå-
ðèòîð³þ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Âàñèëü-
ê³âñüêà, 2-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

Íàãàäàºìî, ùî ç ìåòîþ ïðèñêî-
ðåííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ ì³æêâàð-
òàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é àâòîäîð³âö³ àêòèâíî ïðà-
öþþòü, çîêðåìà é ó âèõ³äí³ äí³.

Êîìóíàëüíèêè íàâåëè
ëàä íà îçåð³ Ñîíÿ÷íå

Çîêðåìà ïðàö³âíèêè ÊÏ «Ïëåñî» ðîç-
÷èñòèëè âîäîéìó òà áåðåãè Ñîíÿ÷-
íîãî â³ä î÷åðåòó øâåäñüêîþ ìàøè-
íîþ-àìô³á³ºþ Truxor, ñêîñèëè ïà-
ðîñòü íà áåðåç³.

Íàãàäàºìî, ùî äíÿìè êîìóíàëü-
íèêè çàâåðøèëè ðåêîíñòðóêö³þ àâà-
ð³éíèõ ñõîä³â òà îíîâëåííÿ ëàâ óçäîâæ
Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Çàõîäè çä³éñíþ-
âàëèñÿ çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ àäðåñíèì ïåðåë³-
êîì ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
îá’ºêò³â, ðîçòàøîâàíèõ ó çîíàõ â³ä-
ïî÷èíêó á³ëÿ âîäîéì Êèºâà, íà 2015
ð³ê.

Êèÿíàì ïîâåðíóòî 
ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ 
24,4 ìëí ãðèâåíü

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ï³ä-
òðèìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðà-
òóðè òà çîáîâ’ÿçàâ áóä³âåëüíå îá’ºä-
íàííÿ ïîâåðíóòè ó êîðèñòóâàííÿ ãðî-
ìàäè çåìåëüíó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ 24,4
ìëí ãðèâåíü íà âóë. Áîæåíêà ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â
ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà,
âñòàíîâëåíî, ùî â ïîðóøåííÿ óìîâ
äîãîâîðó îðåíäè áóä³âåëüíà êîìïà-
í³ÿ òðèâàëèé ÷àñ íå ñïëà÷óâàëà êîø-
òè çà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çàáîðãó-
âàâøè äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó ïî-
íàä 2 ìëí ãðèâåíü.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-
íÿ, ïðîêóðàòóðà ì³ñòà çâåðíóëàñü äî
ñóäó ç âèìîãîþ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð
îðåíäè òà çîáîâ’ÿçàòè ïðèâàòíó ñòðóê-
òóðó çâ³ëüíèòè çàéìàíó çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó.

Íàðàç³ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðà-
òóðè çàäîâîëåíî â ïîâíîìó îáñÿç³.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про забезпечення санітарно�протиепідемічного режиму 

на території Київської міської дитячої клінічної 
інфекційної лікарні на вул. Дегтярівській, 23

Рішення Київської міської ради № 776/1640 від 23 липня 2015 року
Відповідно до пункту 2.7 санітарних правил устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових бу�

динків та інших лікувальних стаціонарів від 29.06.1990 № 5179�90, пункту 2.4 інструкції по санітарно�проти�
епідемічному режиму та охороні праці персоналу інфекційних лікарень (відділень) від 04.08.1983 № 916, ста�
тей 127, 128 Житлового кодексу Української РСР, рішення Київської міської ради від 24.05.2012 № 596/7933 «Про
приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м. Києва» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

місь	ої�ради�від�24.05.2012�№ 596/7933�«Про

приватизацію�жилих�приміщень��� �ртожит	ах

м.�Києва»,�а�саме:

1.1.�П�н	т�65�( �ртожито	�за�адресою:�в�л.

Де тярівсь	а,�23,�Шевчен	івсь	ий�район�міс-

та�Києва)�ви	лючити�з�Перелі	�� �ртожит	ів

міста�Києва,�що�є�об’є	тами�	ом�нальної�влас-

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

залишено���стат�сі�« �ртожито	»�та�надано�до-

звіл�на�приватизацію�їх�жилих�приміщень.

2.�Київсь	а�місь	а�рада�зобов’яз�ється�ви	о-

ристов�вати�зазначене�майно�за�цільовим�при-

значенням�та�не�відч�ж�вати�в�приватн��влас-

ність.

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

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

ти�ор анізаційно-правових�заходів�щодо�за-

безпечення�ви	онання�п�н	тів�1 —�2�цьо о�рі-

шення.

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

зеті�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	»�та�на

офіційном��інтернет-порталі�Київсь	ої�місь	ої

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

ції).

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн��	омісію

Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціальної�політи	и.

Київський міський голова В. Кличко

Про утворення Департаменту з питань державного 
архітектурно�будівельного контролю міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 761/1625 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектур�
но�будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179
«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозді�
лів та місцевих державних адміністрацій», від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про
структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», з метою забезпечення здійснення державного ар�
хітектурно�будівельного контролю Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Утворити�Департамент�з�питань�держав-

но о�архіте	т�рно-б�дівельно о�	онтролю�міс-

та�Києва�ви	онавчо о�ор ан��Київсь	ої�місь	ої

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

ції).

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

ди�(Київсь	ій�місь	ій�державній�адміністрації):

2.1.�Вжити�відповідних�ор анізаційно-право-

вих�заходів�щодо�ви	онання�п�н	т��1�цьо о�рі-

шення.

2.2.�Затвердити�положення�про�Департа-

мент�з�питань�державно о�архіте	т�рно-б�ді-

вельно о�	онтролю�міста�Києва�ви	онавчо о

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

	ої�державної�адміністрації)�за�попереднім�по-

 одженням�із�постійною�	омісією�Київсь	ої�місь-

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

та�земле	орист�вання,�постійною�	омісією�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�ре ламент��та�де-

п�татсь	ої�ети	и,�постійною�	омісією�Київсь	ої

місь	ої�ради�з�питань�місцево о�самовряд�-

вання,�ре іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

2.3.�Затвердити�стр�	т�р��Департамент��з

питань�державно о�архіте	т�рно-б�дівельно-

 о�	онтролю�міста�Києва�ви	онавчо о�ор ан�

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

ної�адміністрації).

2.4.�В��становленом��поряд	��вирішити�пи-

тання�фінансово о�забезпечення�Департамен-

т��з�питань�державно о�архіте	т�рно-б�дівель-

но о�	онтролю�міста�Києва�ви	онавчо о�ор а-

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

жавної�адміністрації)�та�за	ріплення�за�ним�на

праві�оперативно о��правління�майна,�необ-

хідно о�для�здійснення�діяльності,�передбаче-

ної�положенням.

2.5.�Подати�на�затвердження�Київсь	ом�

місь	ом�� олові�чисельність�Департамент��з

питань�державно о�архіте	т�рно-б�дівельно-

 о�	онтролю�міста�Києва�ви	онавчо о�ор ан�

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

ної�адміністрації)�та�йо о�штатний�розпис�піс-

ля�по одження�із�Департаментом�фінансів�ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації).

2.6.�Під от�вати�та�подати�на�роз ляд�Київ-

Про скликання IV сесії Київської міської ради VII скликання 
Розпорядження № 637 від 14 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено�
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстро�
ваного наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 

«Саксаганський» (вулиця Саксаганського, 
109, 113�а, 115�в, 117) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 782/1646 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської місь�
кої ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву іні�
ціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 16.06.2015 № 08/КО�5552, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 28.12.2014
та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор ан�самоор аніза-

ції�населення�та�визначити�йо о�назв� —�«Б�-

дин	овий�	омітет�«Са	са ансь	ий»�(в�лиця�Са	-

са ансь	о о,�109,�113-а,�115-в,�117)».

2.�Визначити,�що�ор ан�самоор анізації�на-

селення�«Б�дин	овий�	омітет�«Са	са ансь	ий»

(в�лиця�Са	са ансь	о о,�109,�113-а,�115-в,

117)»�діє�в�межах�території�б�дин	ів�№№ 109,

113-а,�115-в,�117�на�в�лиці�Са	са ансь	о о���Шев-

чен	івсь	ом��районі�м.�Києва.

З ідно�з�прото	олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�28.12.2014�на�території

діяльності�ор ан��самоор анізації�населення

«Б�дин	овий�	омітет�«Са	са ансь	ий»�(в�лиця

Са	са ансь	о о,�109,�113-а,�115-в,�117)»�меш-

	ає�на�за	онних�підставах�(зареєстровано�за�міс-

цем�проживання)�157�жителів,�я	і�мають�пра-

во� олос��станом�на�28.12.2014.

3.�Основними�напрям	ами�діяльності�ор а-

н��самоор анізації�населення�«Б�дин	овий�	о-

мітет�«Са	са ансь	ий»�(в�лиця�Са	са ансь	о-

 о,�109,�113-а,�115-в,�117)»���Шевчен	івсь	о-

м��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево о�значення���межах

Констит�ції�і�за	онів�У	раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,�	�льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл� .

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е	ономіч-

но о,�	�льт�рно о�розвит	��території�діяльно-

сті�ор ан��самоор анізації�населення,�інших

місцевих�про рам.

4.�Надати�ор ан��самоор анізації�населен-

ня�«Б�дин	овий�	омітет�«Са	са ансь	ий»�(в�-

лиця�Са	са ансь	о о,�109,�113-а,�115-в,�117)»

��межах�території�йо о�діяльності�та	і�власні

повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�інтереси�жителів���Київсь	ій

місь	ій�раді,�місцевих�ор анах�ви	онавчої�вла-

ди.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

	онів�У	раїни,�реалізації�а	тів�Президента�У	ра-

їни�та�ор анів�ви	онавчої�влади,�рішень�Київсь	ої

місь	ої�ради�та�її�ви	онавчо о�ор ан�,�розпоря-

джень�Київсь	о о�місь	о о� олови,�рішень,

прийнятих�місцевими�референд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд	��про-

позиції�до�прое	тів�про рами�соціально-е	о-

номічно о�і�	�льт�рно о�розвит	�,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охорони

нав	олишньо о�природно о�середовища,�про-

веденні�робіт�з�бла о�строю,�озеленення�та

�тримання�в�належном��стані�приб�дин	ових�те-

риторій,�обладнанні�дитячих�і�спортивних�май-

данчи	ів,�	імнат�дитячої�творчості,�	л�бів�за�ін-

тересами�тощо.

4.5.�Ор анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за ально о�	орист�вання�із�до-

триманням�встановлено о�за	онодавством�по-

ряд	��проведення�та	их�робіт.

4.6.�Здійснювати�	онтроль�за�я	істю�надан-

1.�С	ли	ати IV�сесію�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�VII�с	ли	ання.�Перше�пленарне�засідан-

ня�провести�24�вересня�2015�ро	��о�10.00

 одині���сесійній�залі�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(м.�Київ,�в�лиця�Хрещати	,�36,�4-й�по-

верх).

2.�Се	ретаріат��Київсь	ої�місь	ої�ради�здійс-

нити�ор анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під отов	и�та�проведення�пленар-

но о�засідання�IV�сесії�Київсь	ої�місь	ої�ради

VII�с	ли	ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое	том�рі-

шення�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Про�порядо	�ден-

ний�пленарно о�засідання�IV�сесії�Київради�VII

с	ли	ання�24.09.2015»,�сформованим�Прези-

дією�Київсь	ої�місь	ої�ради,�довести�до�відо-

ма�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь	ої

місь	ої�ради,� олів�деп�татсь	их�фра	цій�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради,�	ерівни	ів�стр�	т�рних�під-

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

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

працівни	ів�се	ретаріат��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди���встановленом��поряд	�.

Київський міський голова В. Кличко

сь	ої�місь	ої�ради�зміни�до�рішень�Київсь	ої

місь	ої�ради,�що�випливають�із�цьо о�рішен-

ня.

2.7.�Привести�свої�розпорядження���відповід-

ність�до�цьо о�рішення.

3.�Київсь	ом��місь	ом�� олові�затвердити

чисельність�Департамент��з�питань�державно-

 о�архіте	т�рно-б�дівельно о�	онтролю�міста

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

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

йо о�штатний�розпис�після�по одження�з�Де-

партаментом�фінансів�ви	онавчо о�ор ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

4.�Внести�до�стр�	т�ри�ви	онавчо о�ор ан�

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

жавної�адміністрації),�затвердженої�рішенням

Київсь	ої�місь	ої�ради�від�25.12.2014�№ 741/741,

та	і�зміни:

після�п�н	т��18�доповнити�новим�п�н	том�19

та	о о�зміст�:

«19.�Департамент�з�питань�державно о�ар-

хіте	т�рно-б�дівельно о�	онтролю�міста�Ки-

єва».

У�зв’яз	��з�цим�п�н	ти�19 —�21�вважати�п�н	-

тами�20 —�22.

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

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

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко
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ня� ромадянам,�я	і�меш	ають���житлових�б�-

дин	ах�на�території�діяльності�ор ан��самоор-

 анізації�населення,�житлово-	ом�нальних�по-

сл� �та�за�я	істю�проведених���житлових�б�-

дин	ах�ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо ��навчальним�за	ла-

дам,�за	ладам�та�ор анізаціям�	�льт�ри,�фі-

зичної�	�льт�ри�і�спорт����проведенні�	�льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит	��х�дож-

ньої�творчості,�фізичної�	�льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню�	�льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної�	�льт�ри,�охороні�пам’ято	�істо-

рії�та�	�льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових

обрядів.

4.8.�Ор анізов�вати�допомо �� ромадянам

похило о�ві	�,�інвалідам,�сім’ям�за иблих�воїнів,

партизанів�та�війсь	овосл�жбовців,�малоза-

безпеченим�та�ба атодітним�сім’ям,�а�та	ож

самотнім� ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать	івсь	о о�пі	л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь	ої�місь	ої

ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо ��ор анам

пожежно о�на ляд��в�здійсненні�ними�протипо-

жежних�заходів,�ор анізов�вати�вивчення�насе-

ленням�правил�пожежної�безпе	и,�брати��часть

��здійсненні� ромадсь	о о�	онтролю�за�додер-

жанням�вимо �пожежної�безпе	и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за	онодавства

правоохоронним�ор анам���забезпеченні�охо-

рони� ромадсь	о о�поряд	�.

4.11.�Роз лядати�звернення� ромадян,�вес-

ти�прийом� ромадян.

4.12.�Вести�облі	� ромадян�за�ві	ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я	і�меш	ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор ан��самоор анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь	ої�місь	ої

ради�в�ор анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом�� ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш	анцями.

4.14.�Інформ�вати� ромадян�про�діяльність

ор ан��самоор анізації�населення,�ор анізов�-

вати�об оворення�прое	тів�йо о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор ан�самоор анізації�населення�«Б�дин-

	овий�	омітет�«Са	са ансь	ий»�(в�лиця�Са	са-

 ансь	о о,�109,�113-а,�115-в,�117)»�наб�ває

власних�повноважень�після�йо о�ле алізації���ви-

	онавчом��ор ані�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київ-

сь	ій�місь	ій�державній�адміністрації)�в�поряд-

	�,�встановленом��статтею�13�За	он��У	раїни

«Про�ор ани�самоор анізації�населення».

6.�Ор ан��самоор анізації�населення�«Б�дин-

	овий�	омітет�«Са	са ансь	ий»�(в�лиця�Са	са-

 ансь	о о,�109,�113-а,�115-в,�117)»�в�місячний

термін�після�ле алізації�направити�до�се	ре-

таріат��Київсь	ої�місь	ої�ради�	опії�та	их�реєс-

траційних�до	�ментів:�положення�про�ор ан

самоор анізації�населення,�свідоцтва�про�ре-

єстрацію���ви	онавчом��ор ані�Київсь	ої�місь-

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

трації),�спис	��персонально о�с	лад��членів

ор ан��самоор анізації�населення.�У�разі�ле-

 алізації�шляхом�державної�реєстрації:�свідоц-

тва�про�державн��реєстрацію,�довід	и�про�іден-

тифі	аційний�	од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор а-

н��самоор анізації�населення�«Б�дин	овий�	о-

мітет�«Са	са ансь	ий»�(в�лиця�Са	са ансь	о-

 о,�109,�113-а,�115-в,�117)»���межах�своїх�пов-

новажень�здійснюють�Київсь	а�місь	а�рада�та

ви	онавчий�ор ан�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київ-

сь	а�місь	а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в� азеті�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�«Хрещати	».

9.�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 надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку
№ 35�а на просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 794/1658 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно�заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с	вер��земельній�ділянці

площею�0,30� а�біля�б�дин	��№ 35-а�на�просп.

Героїв�Сталін рада�в�Оболонсь	ом��районі�

м.�Києва�з ідно�з�планом-схемою,�що�додається.

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро	��та�	онцеп-

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку № 28
на просп. Оболонському в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 795/1659 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно�заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України від 10.04.2006 № 105
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с	вер��земельній�ділянці

площею�0,42� а�біля�б�дин	��№ 28�на�просп.

Оболонсь	ом��в�Оболонсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�з ідно�з�планом-схемою,�що�додається.

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро	��та�	онцеп-

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

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

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

№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до

2015�ро	��рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озе-

ленені�території�за ально о�	орист�вання�м.

Києва,�що�відповідають�типоло ічним�озна-

	ам�та�план�вальним�вимо ам»),�додавши�зе-

мельн��ділян	�,�визначен��п�н	том�1�цьо о

рішення,�до�перелі	��с	верів�Оболонсь	о о

район��м.�Києва.

3.�Київсь	ом��	ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено о�б�дівництва�та�е	спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�та�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви	онавчо о�ор ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�здійснити�ор анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�оформлення�права�постій-

но о�земле	орист�вання�земельною�ділян	ою

площею�0,42� а�біля�б�дин	��№ 28�на�просп.

Оболонсь	ом��в�Оболонсь	ом��районі�м.�Ки-

єва.

4.�Київсь	ом��	ом�нальном��об’єднанню

зелено о�б�дівництва�та�е	спл�атації�зеле-

них�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�здійс-

нити�ор анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�бла о�строю�земельної�ділян-

	и�площею�0,42� а�біля�б�дин	��№ 28�на

просп.�Оболонсь	ом��в�Оболонсь	ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е	оло ічної�політи	и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,
а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

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

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

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

№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до

2015�ро	��рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озе-

ленені�території�за ально о�	орист�вання�

м.�Києва,�що�відповідають�типоло ічним�озна-

	ам�та�план�вальним�вимо ам»),�додавши�зе-

мельн��ділян	�,�визначен��п�н	том�1�цьо о

рішення,�до�перелі	��с	верів�Оболонсь	о о

район��м.�Києва.

3.�Київсь	ом��	ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено о�б�дівництва�та�е	спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�та�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви	онавчо о�ор ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�здійснити�ор анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�оформлення�права�постій-

но о�земле	орист�вання�земельною�ділян	ою

площею�0,30� а�біля�б�дин	��№ 35-а�на�просп.

Героїв�Сталін рада�в�Оболонсь	ом��районі�

м.�Києва.

4.�Київсь	ом��	ом�нальном��об’єднанню

зелено о�б�дівництва�та�е	спл�атації�зеле-

них�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�здійс-

нити�ор анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�бла о�строю�земельної�ділян	и

площею�0,30� а�біля�б�дин	��№ 35-а�на�просп.

Героїв�Сталін рада�в�Оболонсь	ом��районі

м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е	оло ічної�політи	и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,
а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)
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Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

07�вересня�2015�р.�за�№ 129/1240

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, захоронення)
Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕКОВТОР�ТРАНС»
Розпорядження № 792 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�посл� и�з�виве-

зення�твердих�поб�тових�відходів�з��рах�-

ванням�операцій�поводження�з�поб�тови-

ми�відходами�(збирання,�перевезення,�за-

хоронення)�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ЕКОВТОР-ТРАНС»,�що�до-

даються.

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

йо о�оприлюднення.

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

Зареєстровано�

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

07�вересня�2015�р.�за�№ 129/1240

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо о�ор ан�

Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації)

14�серпня�2015�ро	��№�792

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням
операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення,

захоронення) Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ЕКОВТОР�ТРАНС»

№ з/п Категорії споживачів Тариф,   грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 58,98 70,77

2. Бюджетні установи 60,12 72,14

3. Інші споживачі 61,27 73,52
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Про анулювання ліцензії товариству з обмеженою 
відповідальністю «Союздрук груп»

Розпорядження № 68 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів гос�

подарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяль�
ності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та
водовідведення», враховуючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Союздрук груп» та рішення
Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробниц�
тва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера�
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транс�
портування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачан�
ня теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення (протокол № 1 від 30 січня 2015 ро�
ку), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Ан�лювати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СОЮЗДРУК�ГРУП»�(	од

ЄДРПОУ�38080941,�м.�Київ,�в�л.�Др�ж	івсь	а

б�дино	�10)�ліцензію�серії�АД�№ 040931�на�пра-

во�провадження� осподарсь	ої�діяльності�з�ви-

робництва�теплової�енер ії�(	рім�діяльності�з

виробництва�теплової�енер ії�на�теплоеле	тро-

централях,�теплоеле	тростанціях,�атомних�еле	-

тростанціях�і�	о енераційних��станов	ах�та��с-

танов	ах�з�ви	ористанням�нетрадиційних�або

поновлюваних�джерел�енер ії)�стро	ом�дії�п’ять

ро	ів.

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва інженерних мереж 
зовнішнього освітлення з обладнанням 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«СФЕРА»
Розпорядження № 241 від 18 березня 2015 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін�
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СФЕРА» (лист від 03 листопада 2014 року № 30
та протокол загальних зборів учасників від 23 травня 2014 року № 23�05/14), з метою надійного утримання та
якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної� ромади�міста�Києва�та

за	ріпити�на�праві� осподарсь	о о�відання�за

	ом�нальним�підприємством�еле	тромереж

зовнішньо о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь	-

світло»�інженерні�мережі�зовнішньо о�освітлен-

ня�з�обладнанням�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЖИТЛОВО-БУДІ-

ВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ�«СФЕРА»�з ідно�з�додат-

	ом.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�інженерних�мереж�зовнішньо о�освітлення�з

обладнанням,�зазначених���п�н	ті�1�цьо о�роз-

порядження.

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 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 № 827 від 21 серпня 2015 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само�
врядування 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�Київсь	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 а-

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

жавної�адміністрації)�подати�на�роз ляд�та�за-

твердження�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 визнання недійсною ліцензії
Розпорядження № 15 від 12 січня 2015 року

Відповідно до частини шостої» статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської ді�
яльності»:

1��Визнати�недійсною�ліцензію�серії�АЕ

№ 288120,�що�б�ла�видана�ви	онавчим�ор а-

ном�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ою�місь	ою

державною�адміністрацією)�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТЕПЛО-

ПОСТАЧАЛЬНА�КОМПАНІЯ�ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕН-

НЯ»�(	од�ЄДРПОУ�37813769,�Київсь	а�область,

Києво-Святошинсь	ий�район.�село�Гатне,�в�-

лиця�Добро о�Д�ба,�б�дино	�36)�на�право�про-

вадження� осподарсь	ої�діяльності�з�постачан-

ня�теплової�енер ії.

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про створення комісії з вирішення проблемних питань 
по об’єктах незавершеного будівництва

Розпорядження № 236 від 18 березня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання впливу світо�

вої фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про столицю України — міс�
то�герой Київ», статті 2 Указу Президента України від 03 березня 2006 року № 185/2006 «Про заходи щодо
вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному
ринку житла» та пунктів 4, 5 рішення Київської міської ради від 02 березня 2006 року № 127/3218 «Про за�
ходи щодо сприяння громадянам, які постраждали від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній
«Еліта�Центр», з метою оперативного управління будівництвом об’єктів та своєчасним введенням їх в екс�
плуатацію та забезпечення житлом потерпілих від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній «Елі�
та�Центр», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Створити�	омісію�з�вирішення�проблем-

них�питань�по�об’є	тах�незавершено о�б�дів-

ництва�(далі —�	омісія)�та�затвердити�її�поса-

довий�с	лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�	омісію�з�ви-

рішення�проблемних�питань�по�об’є	тах�неза-

вершено о�б�дівництва,�що�додається.

3.�Створити�робоч�� р�п��	омісії�з�вирішен-

ня�питань�щодо�подальшої�доб�дови�або�прий-

няття�інших�рішень�по�об’є	тах�незавершено-

 о�б�дівництва�	ом�нальної�форми�власності,

фінанс�вання�я	их�передбачається�здійсню-

вати�за�рах�но	�бюджетних�	оштів�та�затвер-

дити�її�посадовий�с	лад,�що�додається.

4.�Створити�робоч�� р�п��	омісії�з�вирішен-

ня�проблемних�питань�по�об’є	тах�незавер-

шено о�б�дівництва�та�безхазяйних�об’є	тах

в�місті�Києві�всіх�форм�власності�та�затверди-

ти�її�посадовий�с	лад,�що�додається.

5.�Створити�робоч�� р�п��	омісії�з�питань

реалізації�прое	тів�б�дівництва�житла�для�по-

терпілих�від�діяльності� р�пи�б�дівельних�	ом-

паній�«Еліта-Центр»�та�затвердити�її�посадо-

вий�с	лад,�що�додається.

6.�Створити�робоч�� р�п��	омісії�з�житлових

питань�потерпілих�від�діяльності� р�пи�б�ді-

вельних�	омпаній�«Еліта-Центр»�та�затверди-

ти�її�посадовий�с	лад,�що�додається.

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

порядження�Київсь	ої�місь	ої�державної�адмі-

ністрації�від�29�травня�2006�ро	��№ 859�«Про

створення�	омісії�з�вирішення�проблеми�за-

безпечення�житлом�інвесторів,�я	і�зазнали

збит	ів�внаслідо	�діяльності� р�пи�інвестицій-

но-б�дівельних�	омпаній�«Еліта-Центр».

8.�Визнати�та	ими,�що�втратили�чинність,

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

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

міністрації):

від�24�березня�2008�ро	��№ 378�«Про�вне-

сення�змін�до�с	лад��	омісії�з�вирішення�проб-

леми�забезпечення�житлом�інвесторів,�я	і�за-

знали�збит	ів�внаслідо	�діяльності� р�пи�ін-

вестиційно-б�дівельних�	омпаній�«Еліта-Центр»,

що�затверджений�розпорядженням�Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації�від�29.05.2006

№ 859»;

від�29�вересня�2010�ро	��№ 786�«Про�до-

дат	ові�заходи�щодо�вирішення�проблеми�за-

безпечення�житлом� ромадян,�я	і�зазнали�збит-

	ів�внаслідо	�злочинної�діяльності� р�пи�б�ді-

вельних�	омпаній�«Еліта-Центр»;

від�17�травня�2011�ро	��№ 740�«Про�створен-

ня�робочої� р�пи�з�вирішення�проблемних�пи-

тань�по�об’є	тах�незавершено о�б�дівництва

та�безхазяйних�об’є	тах�в�м.�Києві»;

від�15�серпня�2011�ро	��№ 1457�«Про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�розпорядження

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

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

29.09.2010�№ 786»;

від�28� р�дня�2011�ро	��№ 2511�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�Київсь	ої�місь-

	ої�державної�адміністрації�від�29.05.2006

№ 859»;

від�24�липня�2013�ро	��№ 1245�«Про�зміни

��с	ладі�	омісії�з�вирішення�проблеми�забез-

печення�житлом�інвесторів,�я	і�зазнали�збит-

	ів�внаслідо	�діяльності� р�пи�інвестиційно-б�-

дівельних�	омпаній�«Еліта-Центр»;

від�17�вересня�2013�ро	��№ 1626�«Про�за-

твердження�змін�до�с	лад��робочої� р�пи�з�ви-

рішення�проблемних�питань�по�об’є	тах�неза-

вершено о�б�дівництва�та�безхазяйних�об’є	-

тах�в�м.�Києві».

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

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

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

розподілом�обов’яз	ів.

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.�№�236

Посадовий склад комісії з вирішення проблемних питань 
по об’єктах незавершеного будівництва

Заст�пни	� олови�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації,�до�повноважень�я	о о�належить

забезпечення�реалізації�державної�політи	и���сфері�б�дівництва,� олова�	омісії

Дире	тор�Департамент��е	ономі	и�та�інвестицій�ви	онавчо о�ор ан��Київсь	ої�місь	ої�ради

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�заст�пни	� олови�	омісії

Дире	тор�Департамент��б�дівництва�та�житлово о�забезпечення�ви	онавчо о�ор ан��Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�заст�пни	� олови�	омісії

Дире	тор�Департамент��	ом�нальної�власності�м.�Києва�ви	онавчо о�ор ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�заст�пни	� олови�	омісії

Представни	�Департамент��б�дівництва�та�житлово о�забезпечення�ви	онавчо о�ор ан��Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�се	ретар�	омісії

Члени�	омісії:

Член�постійної�	омісії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�власності�(за�з одою)

Член�постійної�	омісії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте	т�ри�та�земле-

	орист�вання��(за�з одою)

Член�постійної�	омісії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е	ономічно о

розвит	��(за�з одою)

Член�постійної�	омісії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�житлово-	ом�нально о� осподарства

та�паливно-енер етично о�	омпле	с��(за�з одою)

Дире	тор�Департамент��державної�архіте	т�рно-б�дівельної�інспе	ції���м.�Києві�(за�з одою)

Дире	тор�Департамент��земельних�рес�рсів�ви	онавчо о�ор ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

ївсь	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)

Дире	тор�Департамент��с�спільних�	ом�ні	ацій�ви	онавчо о�ор ан��Київсь	ої�місь	ої�ради

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

Дире	тор�Департамент��соціальної�політи	и�ви	онавчо о�ор ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

Дире	тор�Департамент��місь	о о�бла о�строю�та�збереження�природно о�середовища�ви-

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

Дире	тор�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте	т�ри�ви	онавчо о�ор ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)
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10.�За�потребою�на�засіданні��омісії�запрош�ються��повноважені�представни�и�потерпілих

від�діяльності��р�пи�б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр»�та�представни�и�інших�підприємств,

�станов,�ор�анізацій.

11.�Комісію�очолює�її��олова.�У�разі�відс�тності��олови��омісії�йо�о�обов’яз�и�ви�он�є��пов-

новажений��оловою��омісії�заст�пни���олови.

12.�Голова��омісії:

1)�ор�анізов�є�та��онтролює�робот���омісії;

2)�затвердж�є�персональні�с�лади��омісії�та�її�робочих��р�п;

3)��оордин�є�робот��робочих��р�п��омісії.

13.�Рез�льтати�роботи��омісії�оформлюються�прото�олами�засідань��омісії.�Прото�ол�засі-

дання��омісії�підпис�ється�се�ретарем��омісії�і�затвердж�ється��оловою��омісії�або�йо�о�за-

ст�пни�ом —��олов�ючим�на�засіданні��омісії.

14.�Прото�ол��омісії�веде�се�ретар��омісії,�а���разі�йо�о�відс�тності�—�обов’яз�и�по�ладаю-

ться��оловою��омісії�на�одно�о�з�її�членів.

15.�Рішення��омісії�приймаються�від�ритим��олос�ванням�простою�більшістю��олосів�членів

�омісії,�прис�тніх�на�її�засіданні.

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

18.03.2015�р.�№�236

Посадовий склад 
робочої групи комісії з вирішення питань щодо подальшої добудови 
або прийняття інших рішень по об’єктах незавершеного будівництва

комунальної форми власності, фінансування яких передбачається
здійснювати за рахунок бюджетних коштів

Дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова�робочої��р�пи

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�фінансів�та�звітності�Департа-

мент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�робочої��р�пи

Начальни��відділ��е�ономі�и,�план�вання�б�дівництва�та�звітності��правління�фінансів�та�звіт-

ності�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�робочої��р�пи

Члени�робочої��р�пи:

Представни��Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Представни��Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

Представни��Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Представни��Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Представни��Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища

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

Представни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Представни��Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

18.03.2015�р.�№�236

Посадовий склад 
робочої групи комісії з вирішення проблемних питань по об’єктах
незавершеного будівництва та безхазяйних об’єктах в місті Києві 

всіх форм власності
Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова�робо-

чої��р�пи

Начальни���правління�перспе�тивно�о�розвит���та��оординації�б�дівництва�Департамент�

б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�робочої��р�пи

Головний�спеціаліст�відділ���оординації�та��онтролю�за�б�дівництвом��правління�перспе�тив-

но�о�розвит���та��оординації�б�дівництва�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпе-

чення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

се�ретар�робочої��р�пи

Члени�робочої��р�пи:

Представни��Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Представни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Начальни���ом�нальної�ор�анізації�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�«Інстит�т�Генерально�о�план��м.�Києва»

Заст�пни���олови�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Генеральний�дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

18.03.2015�р.�№�236

Положення про комісію з вирішення проблемних питань 
по об’єктах незавершеного будівництва

1.�Це�Положення�визначає�порядо��ор�анізації�та�діяльності,�основні�завдання��омісії�з�вирі-

шення�проблемних�питань�по�об’є�тах�незавершено�о�б�дівництва�(далі —��омісія),�я�а��тво-

рюється�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції).

2.�Комісія���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�постановами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�мініс-

терств,�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпо-

рядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�і�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�а�тами,�а

та�ож�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями��омісії�є:

1)�вивчення�та��за�альнення�сит�ації�щодо�об’є�тів�незавершено�о�б�дівництва�на�території

міста�Києва;

2)�здійснення�заходів�щодо�встановлення�ст�пеня�б�дівельної��отовності�об’є�тів�незавер-

шено�о�б�дівництва;

3)�під�отов�а�пропозицій�щодо�подальшо�о�ви�ористання�об’є�тів�незавершено�о�б�дівниц-

тва�(доб�дови,�демонтаж�,�ре�онстр��ції,�перепрофілювання,�приватизації,�вил�чення�або�ви-

��п��з�метою�подальшо�о�ви�ористання�земельних�діляно��тощо);

4)�під�отов�а�пропозицій�щодо�подальшо�о�ви�онання�ф�н�цій�замовни�а�з�доб�дови�об’є�-

тів�незавершено�о�б�дівництва��ом�нальної�форми�власності,�фінанс�вання�я�их�передбачає-

ться�здійснювати�за�рах�но��бюджетних��оштів;

5)�вивчення�питань�та�надання�пропозицій�стосовно�виділення�та�ви�ористання�земельних

діляно��та�реалізації�прое�тів�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�на�них�з�виділенням�част�и�житла

для�потерпілих�від�діяльності��р�пи�б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр»;

6)�моніторин��стан��б�дівництва�житла�для�потерпілих�від�діяльності��р�пи�б�дівельних��ом-

паній�«Еліта-Центр»;

7)�роз�ляд�питань�щодо���ладання�до�оворів�з�потерпілими�від�діяльності��р�пи�б�дівельних

�омпаній�«Еліта-Центр»�з�ідно�з�Поряд�ом�відш�од�вання�відповідно�до�за�онодавства�варто-

сті�інвестицій,�внесених�постраждалими��ромадянами�для�б�дівництва�житла��р�пою�б�дівель-

них��омпаній�«Еліта-Центр»,�затвердженим�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�16�жовтня�2008

ро���№ 498/498�«Про�розв’язання�проблем�потерпілих��ромадян�від�діяльності��р�пи�інвести-

ційно-б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр»�та�під�отов�а�відповідних�пропозицій;

8)�надання�пропозицій�про�передач��житла���власність�потерпілим�від�діяльності��р�пи�б�ді-

вельних��омпаній�«Еліта-Центр»;

9)�опрацювання�та��за�альнення�інформації,�до��ментів�щодо�об’є�тів�безхазяйно�о�майна

та�надання�пропозицій�стосовно�подання�в�поряд����становленом��за�онодавством�У�раїни�за-

яв�про�взяття�на�облі��безхазяйно�о�майна.

4.�Комісія,�з�метою�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань,�має�право:

1)�одерж�вати�в��становленом��поряд���від�Київсь�ої�місь�ої�ради,�стр��т�рних�підрозділів

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,

�станов,�ор�анізацій,�незалежно�від�форм�власності�інформацію,�до��менти�і�матеріали;

2)�зал�чати�до�ви�онання�о�ремих�робіт,��часті���вивченні�о�ремих�питань�спеціалістів,�фа-

хівців�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх��ерівни-

�ами),�представни�ів��ромадсь�их�об’єднань�(за�з�одою).

5.�Для�здійснення�попередньо�о�роз�ляд��та�під�отов�и�необхідних�до��ментів�з�питань,�що�від-

носяться�до�повноважень��омісії,�при��омісії�створюються�робочі��р�пи�за�напрям�ами�діяльності.

Робочі��р�пи�створюються�та�їх�посадовий�с�лад�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Рез�льтати�роботи�робочих��р�п�оформлюються�прото�олами�засідань.

6.�Засідання��омісії�проводяться�за�потребою.

7.�Про�дат��і�час�проведення�засідання��омісії�члени��омісії�повідомляються�завчасно.�Се�-

ретар��омісії�по�одж�є�з��оловою��омісії�дат��і�місце�проведення�засідання��омісії�та�за�п’ять�днів

до�засідання��омісії�сповіщає�членів��омісії�фа�со�рамою�з�наданням�поряд���денно�о�та�від-

повідних�матеріалів.

8.�Для�під�отов�и�засідання��омісії�робочі��р�пи��омісії�подають�необхідні�до��менти�се�ре-

тарю��омісії�для�подальшо�о�їх�опрацювання�та�винесення�на�роз�ляд��омісії.

9.�Засідання��омісії�правомочні�за��мови�прис�тності�на�засіданні�не�менше�половини�від

с�лад���омісії.

При�відс�тності�о�ремих�членів��омісії�з�поважних�причин�(відп�ст�а,�відрядження�тощо)���ро-

боті��омісії�бер�ть��часть�інші��повноважені�представни�и�відповідних�підприємств,��станов�і

ор�анізацій.
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Представни��Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

Представни��Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Представни��Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Представни��Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Представни��Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища

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

Представни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Представни��Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Представни��Департамент��державної�архіте�т�рно-б�дівельної�інспе�ції���м.�Києві�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

18.03.2015�р.�№�236

Посадовий склад 
робочої групи комісії з питань реалізації проектів будівництва житла 

для потерпілих від діяльності групи будівельних компаній «Еліта'Центр»

Генеральний�дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»,��оло-

ва�робочої��р�пи

Перший�заст�пни���енерально�о�дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»,�заст�пни���олови�робочої��р�пи

Головний�спеціаліст�відділ��облі���та�розподіл��житлової�площі��правління�житлово�о�забез-

печення�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�робочої��р�пи

Члени�робочої��р�пи:

Деп�тати��р�п�та�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Представни��Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Представни��Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Представни��Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

Представни��Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Представни��Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища

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

Представни��Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Представни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Представни���ом�нальної�ор�анізації�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�«Інстит�т�Генерально�о�план��м.�Києва»

Уповноважені�представни�и�потерпілих�від�діяльності��р�пи�б�дівельних��омпаній�«Еліта-

Центр»�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

18.03.2015�р.�№�236

Посадовий склад 
робочої групи комісії з житлових питань потерпілих від діяльності групи

будівельних компаній «Еліта'Центр»

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�житлово�о�забезпечення�Депар-

тамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова�робочої��р�пи

Головний�спеціаліст�відділ��перспе�тивно�о�розвит����правління�перспе�тивно�о�розвит���та

�оординації�б�дівництва�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�ро-

бочої��р�пи

Головний�спеціаліст�відділ��облі���та�розподіл��житлової�площі��правління�житлово�о�забез-

печення�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�робочої��р�пи

Члени�робочої��р�пи:

Деп�тати��р�п�та�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Представни��Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Начальни��відділ��взаємодії�з�с�дами,�правоохоронними�ор�анами�та�ор�анами�юстиції��прав-

ління�з�питань�правоохоронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії��ор�пції�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

Представни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Представни���ом�нально�о�підприємства�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»

Уповноважені�представни�и�потерпілих�від�діяльності��р�пи�б�дівельних��омпаній�«Еліта-

Центр»�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту 

«Впровадження альтернативного джерела 
постачання теплової енергії 

для Дитячого спеціалізованого санаторію «Орлятко» за адресою:
смт Ворзель, вул. Великого Жовтня, 19»

Розпорядження № 260 від 25 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��об’є�тів,�я�і�потреб�-

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

2.�Визначити�дитячий�спеціалізований�са-

наторій�«Орлят�о»�територіально�о�медично-

�о�об’єднання�«Санаторно�о�лі��вання»���міс-

ті�Києві�замовни�ом�реалізації�прое�т��«Впро-

вадження�альтернативно�о�джерела�постачан-

ня�теплової�енер�ії�для�Дитячо�о�спеціалізо-

вано�о�санаторію�«Орлят�о»�за�адресою:�смт

Ворзель,�в�л.�Вели�о�о�Жовтня,�19».

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�том�інвест�вання,�зазначеним��

перелі��.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд��

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

ливі�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�том

інвест�вання�з�Департаментом�житлово-�о-

м�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�Департаментом

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�при-

родно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації),�Департаментом�охо-

рони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та�дитячим�спеціалізованим�са-

наторієм�«Орлят�о»�територіально�о�медич-

но�о�об’єднання�«Санаторно�о�лі��вання»��

місті�Києві.

4.3.�Надати�по�оджені�орієнтовні�техні�о-

е�ономічні�по�азни�и,�можливі�передпрое�т-

ні�пропозиції�та�пропозиції�до��мов��он��рс�

до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд���для�під�отов�и��мов��он-

��рс�.

5.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

міністрації),�Департамент���ом�нальної�влас-

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

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

міністрації),�Департамент��місь�о�о�бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середови-

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

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

ції),�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

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

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

чом��спеціалізованом��санаторію�«Орлят�о»

територіально�о�медично�о�об’єднання�«Са-

наторно�о�лі��вання»���місті�Києві�за�запи-

тами��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

виснов�и,�по�одження�та�матеріали�для�під-

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

�азни�ів�щодо�реалізації�інвестиційно�о�про-

е�т�.

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.

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

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

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

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.03.2015�р.�№�260

Перелік об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè 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÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-
äó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà”.

Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 8 (ãðóïà ïðèì³ùåíü ²ï) ïëîùåþ 215,32 êâ.ì.

Ö³íà áåç ÏÄÂ — 1 936 710,00 ãðèâí³.

ÏÄÂ — 387 342,00 ãðèâí³.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 2 324 052 (äâà ì³ëüéîíè òðèñòà äâàä-
öÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòäåñÿò äâ³) ãðèâí³.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —232 405,20
ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íî-
ìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá’ºêòà ïðè-
âàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà
îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 %
ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³-

îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Òîâàðíî¿ á³ðæ³ “Óêðñïåöðåñóðñ” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³-
ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 14 æîâòíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, áóä. 172, îô. 817,
òîâàðíà á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”. Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, áóä. 172, îô. 817, òîâàðíà á³ðæà
“Óêðñïåöðåñóðñ”, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï’ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿò-
êîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèé-
íÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17,00 ãðèâí³, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006010041283 â ÀÁ “Ï³âäåííèé”, êîä áàíêó 328209, êîä 37200607, îòðèìó-
âà÷: òîâàðíà á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”.

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 232 405,20 ãðèâí³, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â ïî-
÷àòêîâî¿ ö³íè, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006010041283 â ÀÁ “Ï³âäåííèé”, êîä
áàíêó 328209, êîä 37200607, îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”.

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10.Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,ïðîñï.Ìàÿ-
êîâñüêîãî,26.Äîêóìåíòè ùîäî îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåí-
òó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (www.gukv.gov.ua/âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ/).

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêî-
ãî, áóä. 172, îô. 817, òîâàðíà á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”, òåë. (044) 362-90-13.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ “ÆÅÊ 2617”ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî áóëè çðîáëåí³ ðîçðàõóíêè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ çà ¹ 869 â³ä 01.06.2011 ðîêó òà ïåðåäàíî íà çàòâåðäæåííÿ ÊÌÄÀ

²íôîðìàö³ºþ ùîäî
ñêëàäîâèõ òàðèô³â, ïå-
ð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â
íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³-
ùåíî íà äîøêàõ îãî-
ëîøåíü ó ï³ä’¿çäàõ áó-
äèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðî-
ïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â
ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Áî-
ðèñï³ëüñüêà 26-Â, ïðîòÿ-
ãîì 14 (÷îòèðíàäöÿòè)
êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ
âèõîäó îãîëîøåííÿ.

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

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

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

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

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

Передплатні	ціни

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

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

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

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

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ПТ)

61308
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Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

- ïðèì³ùåííÿ â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 16 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 42/1,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 231,4 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâà-
íà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè —2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿) 21,15 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè;

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà 
“Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1” Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà 

(04214, ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 4-À, òåë. 411-50-36), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ (÷àñòèíà õîëó) 1 ïîâåðõó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà
Ãàâðî, 26, çàãàëüíîþ ïïîùåþ 33,0 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàïðîïîíî-
âàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ï³àòè 5852,50 ãðí (177,35 ãðí çà
1 êâ. ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 26, çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 16,5 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â, çàïðîïîíî-
âàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 2001,42 ãðí (121,30 ãðí
çà 1 êâ. ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
“Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà”
(04214, ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 21-Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
8,7 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 496,59 ãðí (57,08 ãðí
çà 1 êâ. ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîí-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 102,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿;

- çàâ³äóâà÷à ñåêòîðîì åêîëîã³¿;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðó îðãàí³çàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðó ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì;

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì;

- àäì³í³ñòðàòîðà â³ää³ëó (öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã (8 ïîñàä);

- çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó (öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã — àäì³í³ñòðàòîð;

- íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ ïëîù³.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèìîãè ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éí³é
âåá-ñòîð³íö³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âåá-ïîðòàëó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà,
15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà,
çà àäðåñîþ: âóë. Ìîñêîâñüêà, 36 ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 61,7 êâ. ì (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-
äó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà”, ïðîâ.Ìàð’ÿíåíêà,7),ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòî-
ðà îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà òåðì³í ä³¿
äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüø í³æ 2 ðîêè 364 äí³, ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåí-
äíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè — 1010,58 ãðí áåç ÏÄÂ (çà 11,7 êâ. ì — 4 % òà 1 ãðí íà
ð³ê çà 50 êâ. ì, ÿê äëÿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè). Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè
ñòàíîì íà 31.03.2015 — 1598650,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210, äîâ³äêà çà òåëå-
ôîíîì 280-15-39.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 308
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) âóë. Ãðàäèíñüêà,6-á,2 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëîùà —382,2 êâ. ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàê-
ëàäó,ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîð-
òó, ïîãîäèííî — 25 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 34,25 ãðí, çà òèæäåíü
(áåç ÏÄÂ) —2226,45 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 10 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225,ì.Êè¿â,ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðè-
ìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, çàâ³äóâà÷à

ñåêòîðîì, ãîëîâíèõ êàçíà÷å¿â, ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â, ïðîâ³äíèõ êàçíà÷å¿â.

Äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ïðî óìîâè êîíêóðñó íàäàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî,

9-à, ê³ì. 18 (òåëåôîí 383-98-63).

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ

ÀÌÊÓ â³ä 26.06.2015 ¹ 97/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 88-02/06.15 çà îçíàêàìè

â÷èíåííÿ ÒÎÂ “Ä³ìåîéë” (³.ê. 37270318) ïîðóøåííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 ÇÓ“Ïðî çàõèñò

åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿”.

¹ ï/ï Àäðåñà Íàéìåíóâàííÿ Òàðèô
ãðí/ì2

1. ì. Êè¿â, âóë.
Áîðèñï³ëüñüêà, 26-Â

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. 3,5008

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó. 3,0791

2. ì. Êè¿â, âóë.
Áîðèñï³ëüñüêà, 26-Æ

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. 3,3366

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó. 2,9351

3. ì. Êè¿â, âóë.
Áîðèñï³ëüñüêà, 26-Ê

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. 3,3479

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó. 2,8339

4. ì. Êè¿â, âóë.
Áîðèñï³ëüñüêà, 26-Ç

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. 3,5929

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó. 3,1731

5. ì. Êè¿â, âóë. Ô³ëàòîâà,
2/1

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. 5,2851

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó. 4,4218

6. ì. Âèøãîðîä, âóë.
Ñèìîíåíêà, 4-Â

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. 3,6309

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó. 2,7403

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 43140
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ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÎ øàíóâàëüíèêàì öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà ïðåäñòàâëÿòü ð³çí³ æàíðè. Â ïðî-
ãðàì³ áàãàòî íîìåð³â, ÿê³ äåìîíñòðóþòü
ìàéñòåðí³ñòü âîëîä³ííÿ ò³ëîì òà âèòðèì-
êó: àêðîáàòè íà ðîëèêàõ, ïîâ³òðÿíà ã³ìíàñò-
êà â ê³ëüö³ Þë³ÿ Ñòåöåíêî, «òðàïåö³ÿ ó êà-
÷³» ï³ä êóïîëîì öèðêó Òàì³ëè Ïåðåâàðþ-
õè, «ëåä³-ïòàõ» ç Á³ëîðóñ³ Àëüîíà ×óõíîâà,
«Àêðîáàòè íà ïàëèö³» ç Êàçàõñòàíó, ÿê³ äè-
âóâàòèìóòü ñèíõðîííèì âèêîíàííÿì ðè-
çèêîâàíèõ ³ ñì³ëèâèõ òðþê³â, à òàêîæ «Àê-
ðîáàòè íà ïåðøàõ» — ç íåéìîâ³ðíèìè ñè-
ëîâèìè ïîäà÷àìè, ï³äòðèìêàìè òà íåáåç-
ïå÷íèìè ïîëüîòàìè àðòèñòêè â³ä îäíîãî
ïåðøà äî ³íøîãî íà âèñîò³ øåñòè ìåòð³â.

Ïîâíîö³ííèìè ó÷àñíèêàìè áóäóòü ³ òâà-
ðèíè. Ìàðèíà òà Îëåêñàíäð Êðîòè çìîãëè
ïîäðóæèòè êîò³â òà ñîáàê, Ðóñëàí ßðåì÷óê
ñïåö³àëüíî äî ö³º¿ ïðîãðàìè ï³äãîòóâàâ íî-
ìåð «Øêîëà âåðõîâî¿ ¿çäè», â ÿêîìó ðàçîì ç
ïàðòíåðêîþ äåìîíñòðóº ìèñòåöòâî íà¿çíè-
êà, à á³ëîðóñüêèé äðåñèðóâàëüíèê Áîðèñ Ëà-
çàðîâ ïðèâ³ç «Á³ëîðóñüêèõ âåðøíèê³â» ç ê³í-
íèìè òðþêàìè òà íîìåð ó ñõ³äíîìó êîëîðè-
ò³ ç âåðáëþäàìè ³ ëàìàìè. «Êîí³ íàéá³ëüø
ï³ääàòëèâ³ äî äðåñèðóâàííÿ,ëàìè äóæå òðå-
ïåòí³, à âåðáëþäè ìàþòü çâèêíóòè äî ëþäè-
íè»,—ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» äðóæèíà Áîðè-
ñà Ëàçàðîâà Òåòÿíà, ÿêà ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ³
ñèíàìè çàéìàºòüñÿ ê³ííîþ àêðîáàòèêîþ.

Ïðîäîâæóº ñ³ìåéíó òðàäèö³þ ³ æîíãëåð
Íàçàð Ñêëàäàíèé — ó íîìåð³ â³í ïåðåâò³-
ëþºòüñÿ ó îô³ö³àíòà, æîíãëþº «ï³äíîñàìè»
òà â òîé æå ÷àñ çàðÿäæàº ïóáë³êó ïîçèòè-
âîì çàâäÿêè êîì³÷íîñò³ ñâîãî îáðàçó.

Ïîì³æ íîìåðàìè ìàëèõ ³ äîðîñëèõ ðîç-
âàæàº ñîëî-êèëèìíèé Àðòåì Âºëüê³í ðî-
äîì ç Êðåìåí÷óêà, ÿêèé, îêð³ì Àêàäåì³¿
öèðêîâîãî ìèñòåöòâà, çàê³í÷èâ ùå é òåàò-
ðàëüíèé ³íñòèòóò Êàðïåíêî-Êàðîãî. «Äëÿ
êëîóí³â òåæ âàæëèâà ìàéñòåðí³ñòü àêòîðà,
çà Ñòàí³ñëàâñüêèì,— ç³çíàâñÿ â³í.— ß çàâ-
æäè íàìàãàþñÿ óâàæíî ñë³äêóâàòè çà íàâ-
êîëèøí³ì ñâ³òîì, ùîá óì³òè â³äòâîðþâàòè
öå íà ñöåí³. Ñåðåä óí³êàëüíèõ íîìåð³â ö³º¿
ïðîãðàìè — ðîáîò-òðàíñôîðìåð».

Ñåíñàö³ºþ ñòàëî åêñòðåìàëüíå øîó «Ìî-
òîôð³ñòàéë» ôðàíöóçüêèõ áàéêåð³â ç âðà-
æàþ÷èìè òðþêàìè ó ïîâ³òð³ ï³ä êóïîëîì,
ÿêå çàâåðøóº ïåðøå â³ää³ëåííÿ ïðîãðàìè.
Ñïåö³àëüíî äëÿ ñòîëè÷íîãî öèðêó âîíè ïî-
áóäóâàëè òðàìïë³íè äëÿ ñòðèáê³â ³ ïðèçåì-
ëåíü, à òàêîæ çàïðîñèëè äî ó÷àñò³ óêðà¿íöÿ
Òàðàñà Àáðàì’þêà. «Íà âèñòóïàõ ó Ì³íñüêó
òðàâìóâàëîñÿ äâîº ó÷àñíèê³â, òîæ ÿ ó Êè-

ºâ³ çàì³íèâ îäíîãî ç íèõ,— ðîçïîâ³â â³í
«Õðåùàòèêó».— Âæå ÷åòâåðòèé ð³ê ÿ çàéìà-
þñÿ ìîòîêðîñîì ³ ôð³ñòàéëîì, çàçâè÷àé
òðåíóþñÿ á³ëÿ Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó, äå çíà-
õîäèòüñÿ ïàðê Äðóæáè íàðîä³â. Öå áóëà ìîÿ
äèòÿ÷à ìð³ÿ, ³ ëèøå ó 22 ðîêè ÿ çì³ã ç³áðà-
òè ãðîø³ íà ìîòîöèêë, íà ÿêîìó, âëàñíå, âè-
ñòóïàþ ³ òóò». Àëå Òàðàñà íåñêîðî ìîæíà
áóäå ïîáà÷èòè á³ëÿ Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó:
äîêè ä³º êîíòðàêò ç ôðàíöóçàìè íà âèñòóï
ó Êèºâ³, éîìó çàáîðîíåíî ¿çäèòè ì³ñòîì.

Ïðîãðàìà íàçèâàºòüñÿ «Ïðèíöåñà öèð-
êó» íåäàðåìíî — ï³ñëÿ êîæíî¿ âèñòàâè îáè-
ðàºòüñÿ âîëîäàðêà öüîãî òèòóëó. Âîíà âè-
çíà÷àºòüñÿ çà ãó÷í³ñòþ àïëîäèñìåíò³â ï³ñ-
ëÿ íîìåðó, à ó÷àñòü ó öüîìó ³ìïðîâ³çîâà-
íîìó ³íòåðàêòèâíîìó êîíêóðñ³ áåðóòü àðòèñò-
êè öèðêó, çàéíÿò³ â ïðîãðàì³. Íà ïðåì’ºð³
âèñòàâè «ïðèíöåñîþ öèðêó», ÿêà ï³äêîðè-
ëà ñåðöÿ ãëÿäà÷³â, ñòàëà Àëüîíà ç íîìåðó
«Àêðîáàòè íà ïåðøàõ».

Âèñòàâà «Ïðèíöåñà öèðêó» òðèâàº äî
20 ãðóäíÿ (ïî ñóáîòàõ ³ íåä³ëÿõ, â æîâòí³—ëèñ-
òîïàä³ — ïî ï’ÿòíèöÿõ, à ï³ä ÷àñ îñ³íí³õ êà-
í³êóë — ùîäåííî) â Íàö³îíàëüíîìó öèðêó
Óêðà¿íè (ïëîùà Ïåðåìîãè, 2). Âàðò³ñòü êâèò-
ê³â: 50—490 ãðí, ä³òÿì äî 4-õ ðîê³â áåçêîø-
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öåñà öèðêó». Ãëÿäà÷³â âðàæàòèìóòü

òðþêàìè ïîâ³òðÿíèõ àêðîáàò³â, íîìå-

ðàìè ç äðåñèðîâàíèìè òâàðèíàìè,

âèñòóïàìè çàïàëüíîãî êëîóíà òà øîó

ë³òàþ÷èõ ìîòîáàéêåð³â ç Ôðàíö³¿.
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