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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

²âàí ÃÐÈÙÅÍÊÎ:

«ÊÍÓÒÄ — ñåðåä íàéêðàùèõ óí³âåðñèòåò³â
ñòîëè÷íîãî ðåã³îíó – 6 ì³ñöå ó êîíñîë³äîâàíîìó
ðåéòèíãó ÌÎÍ Óêðà¿íè» ñòîð. 8 ñòîð. 2-7

Ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ
îñ³íí³é ì³ñÿ÷íèê 
³ç áëàãîóñòðîþ

Ó ðàìêàõ çàçíà÷åíîãî çàõîäó áóäå

ïðîâåäåíî êîíêóðñ ñåðåä ñòîëè÷íèõ

ðàéîí³â çà íàéá³ëüøèé âêëàä ó áëàãî-

óñòð³é òà îáëàøòóâàííÿ âóëèöü, äâî-

ð³â òà ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà. Ïðî öå

ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè,ì³ñüêà âëàäà óõâà-

ëèëà ð³øåííÿ ðîçøèðèòè êðèòåð³¿

îö³íêè ðîáîòè êîìóíàëüíèõ ñëóæá òà

çðîáèòè àêöåíò íà âïîðÿäêóâàíí³ òà

â³äíîâëåíí³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â.

«Ìè ïðàãíåìî ìîá³ë³çóâàòè çóñèë-

ëÿ êîìóíàëüíèõ ñëóæá,ïîñòàâèòè ïå-

ðåä íèìè ÷³òê³ çàâäàííÿ òà çàëó÷èòè

äî ðîáîòè â óìîâàõ â³äêðèòîãî òà ÷åñ-

íîãî êîíêóðñó. Öüîãî ðîêó ìè êàðäè-

íàëüíî çì³íèëè ï³äõ³ä äî îö³íêè ðàéî-

í³â: êðèòåð³¿ ñòàëè á³ëüø ïðîçîðèìè

òà ïðîñòèìè. Ìè âðàõîâóºìî ï³äõ³ä

êîìóíàëüíèê³â äî âèêîíàííÿ çâåð-

íåíü ìåøêàíö³â äî Êîíòàêò-öåíòðó

15-51, ð³âåíü çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³â-

íèê³â ÆÅÊ³â ñïåöîäÿãîì, ðîçì³ùåí-

íÿ ³íôîðìàö³éíèõ äîùîê íà ï³ä’¿çäàõ

áóäèíê³â,âèêîíàííÿ çàóâàæåíü çà ðå-

çóëüòàòàìè îá’¿çä³â ðàéîí³â,ìàñøòàá-

í³ñòü òà ÿê³ñòü âèêîíàííÿ çàïëàíîâà-

íèõ ðîá³ò. Êð³ì òîãî, íà öåé ì³ñÿ÷íèê

ìè äîäàëè ïîêàçíèê ÿêîñò³ òà ê³ëüêî-

ñò³ â³äðåìîíòîâàíèõ òà îáëàøòîâà-

íèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â»,— çàçíà-

÷èâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çàì³ñòü íåçàêîííîãî
ÌÀÔó — äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê

Çàâäÿêè îá´ðóíòîâàí³é òà ïðèíöèïî-

â³é ïîçèö³¿ ïðîêóðàòóðè Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ðàéîíó,òåðèòîð³àëüí³é ãðîìà-

ä³ ïîâåðíóòî çåìåëüíóä³ëÿíêó,íà ÿê³é

îðåíäàð íåçàêîííî çáóäóâàâ ë³òíº êà-

ôå.ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,âêàçàíó ä³ëÿíêó íà

âóë. Ãíàòà Þðè áóëî íàäàíî ïðèâàò-

íîìóòîâàðèñòâó äëÿ ðîçì³ùåííÿ ê³î-

ñêó ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ.

Îäíàê â ïîðóøåííÿ óìîâ äîãîâîðó

îðåíäàð çàì³ñòü ÌÀÔó ñàìîâ³ëüíî

çáóäóâàâ íà í³é çàêëàä õàð÷óâàííÿ,à

ñàìå: êàôå ç ñåçîííèì ìàéäàí÷èêîì.

Ðåàãóþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ,

ïðîêóðàòóðà Ñâÿòîøèíî çâåðíóëàñÿ

äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî ðîç³ðâàííÿ äî-

ãîâîðó îðåíäè òà çâ³ëüíåííÿ òåðèòî-

ð³¿ øëÿõîì çíåñåííÿ ñàìîâ³ëüíî çâå-

äåíî¿ áóä³âë³.Ñóä çàäîâîëüíèâ âèìî-

ãè ïðîêóðàòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íàðàç³ ð³øåííÿ ñóäó âèêîíàíî.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâ³ëüíåíî â³ä íåçà-

êîííîãî îá’ºêòà òà ïîâåðíóòî ãðîìà-

ä³. Íàðàç³ íà ì³ñö³ äåìîíòîâàíîãî

îá’ºêòà âæå îáëàøòîâàíî äèòÿ÷èé

ìàéäàí÷èê.

Åêîíîì³ÿ íà ë³êóâàíí³
� Êèÿíàì, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè ³ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè çàõâîðþâàííÿìè, âèäàâàòèìóòü

ïðåïàðàòè çà çíèæåíîþ ö³íîþ

ÃÎËÎÂÍÎÞ ïðè÷èíîþ
ñìåðòåé â íàø³é êðà¿í³ º
õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. ²
áåçñóìí³âíèé ë³äåð òóò —
õâîðîáè ñåðöåâî-ñóäèííî¿
ñèñòåìè. ²íôàðêò, ³íñóëüò,
³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ,
ðåâìîêàðäèò—öå ëèøå íå-
ïîâíèé ïåðåë³ê òèõ íåáåç-
ïåê, ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ
ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â.Òà îñî-
áëèâå ì³ñöå â ö³é ãðóï³ ïî-
ñ³äàº ã³ïåðòîí³ÿ. Ë³êè â³ä
ö³º¿ õâîðîáè ïîòð³áíî êó-
ïóâàòè ïîñò³éíî, ³ íå ñåê-
ðåò, ùî âîíè º äîðîãèìè.

Îñîáëèâî öå á’º ïî êàðìà-
íàõ ïåíñ³îíåð³â.Ó÷îðà ïðåä-
ñòàâíèêè ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ»
àíîíñóâàëè ïðî ïî÷àòîê
ïðîåêòó «Äîïîìîæåìî õâî-
ðèì íà ã³ïåðòîí³þ».Â³äòåïåð
ìåøêàíö³ ñòîëèö³, ÿê³ ìà-
þòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâî-
ðþâàííÿ, çìîæóòü ïðèäáà-
òè çà «Êàðòêîþ êèÿíèíà»
ë³êè çà äîñòóïíèìè ö³íàìè.
«Ïîïðè ñêëàäíó åêîíîì³÷-
íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³, ìè,
ðóéíóþ÷è êîðóïö³éí³ ñõå-
ìè, çíàõîäèìî êîøòè äëÿ
ï³äòðèìêè ñîö³àëüíî íåçà-

õèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ,
ùîáè íàäàòè äîïîìîãó êè-
ÿíàì, çîêðåìà â ñôåð³ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ. Ñîòí³ òèñÿ÷
ìåøêàíö³â ì³ñòà ñüîãîäí³
ñòðàæäàþòü íà ñåðöåâî-ñó-
äèíí³ çàõâîðþâàííÿ, ³ ìè
çíàéøëè ìîæëèâ³ñòü çðî-
áèòè ñîö³àëüí³ ö³íè íà 10
íàéìåíóâàíü ë³ê³â ïåðøî¿
íåîáõ³äíîñò³, çíèæêè íà
äåÿê³ ïðåïàðàòè ñÿãàþòü

70 %»,—çàçíà-
÷èâ î÷³ëüíèê
ñòîëèö³ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî. Ó
ïåðøó ÷åðãó
áóäóòü â³äïóñ-

êàòè çà ñïåö³àëüíèìè ö³íà-
ìè 10 íàéìåíóâàíü íàé-
á³ëüø âæèâàíèõ ë³êàðñüêèõ
çàñîá³â â³ò÷èçíÿíèõ çàâîä³â-
âèðîáíèê³â. «Íà ñüîãîäí³,
çàâäÿêè çàîùàäæåííÿì
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà áî-
ðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ â ÊÏ
«Ôàðìàö³ÿ», ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ ðîçïî÷àòè â³äïóñê
ë³ê³â êè¿âñüêîãî âèðîáíè-
êà ïðàêòè÷íî áåçîïëàòíî.
Âîíè áóäóòü êîøòóâàòè 
ìàêñèìóì 20
ãðí»,— çàçíà-
÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèõàéëî Ðà-
äóöüêèé. Îò-

ðèìàòè çíèæêó ìîæíà ëè-
øå çà «Êàðòêîþ êèÿíèíà».
«Â àñîðòèìåíò³ 10 íàéìå-
íóâàíü ïî ñïåöö³í³. Íà-
ïðèêëàä, ÿêùî 20 ï³ãóëîê
Á³ñîïðîëó ñüîãîäí³ â àï-
òåêàõ Êèºâà â ñåðåäíüîìó
êîøòóº 24,5 ãðí, òî â ìåðå-
æ³ íàøèõ àïòåê â³äòåïåð
ï³ëüãîâèêè ìîæóòü éîãî
ïðèäáàòè çà 9,85 ãðí»,—
ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð ÊÏ
«Ôàðìàö³¿»
Ðóñëàí Ñâ³ò-
ëèé. Çà éîãî
ñëîâàìè, ðà-
í³øå ôàðìà-
öåâòè÷íå êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî áóëî çáèòêî-
âèì. «ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» áó-
ëà çà êðîê äî áàíêðóòñòâà
³ ìàëà øàëåí³ áîðãè —
á³ëüø í³æ 60 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Ïîò³ì ìè çì³íè-
ëè êåð³âíèêà. ² íàì âäà-
ëîñÿ ïîãàñèòè âñ³ çáèòêè
òà áîðãè çà ñâ³é ðàõóíîê.
² çàðàç ï³äïðèºìñòâî ôîð-
ìóº âñ³ çàïàñè ì³ñòà íà âè-
ïàäîê íàäçâè÷àéíî¿ ñè-
òóàö³¿. Çàâäÿêè ïðèáóòêó,
ìè âïðîâàäæóºìî ñîö³-
àëüíèé ïðîåêò ïî æèòòº-
âî íåîáõ³äíèõ ë³êàõ. Â öüî-
ìó ñïèñêó ïîíàä 100 ïðå-
ïàðàò³â»,— çàçíà÷èâ Ðóñ-
ëàí Ñâ³òëèé �

Çàâäÿêè ñóòòºâ³é çíèæö³ íà ë³êàõ ìåäèêè
õî÷óòü çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ³íôàðêò³â òà
³íñóëüò³â ñåðåä àðì³¿ ã³ïåðòîí³ê³â. Ó öüî-
ìó é ïîëÿãàº îñíîâíà ³äåÿ ï³ëîòíîãî ïðî-
åêòó ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ», ÿêèé ñòàðòóâàâ óæå
öüîãî òèæíÿ. Ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ðàçîì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèõàéëîì Ðàäóöüêèì çàâ³òàâ äî îäí³º¿ ç³
ñòîëè÷íèõ àïòåê ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» ¹ 87.
Òàì ì³ñüê³ ïîñàäîâö³ îñîáèñòî ïåðåâ³ðè-
ëè, ÿê ñàìå â ì³ñò³ ä³º ïðîãðàìà «Äîïî-
ìîæåìî õâîðèì íà ã³ïåðòîí³þ».

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ìåøêàíö³ ñòîëèö³, ÿê³ ìàþòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, çìîæóòü çà «Êàðòêîþ êèÿíèíà» ïðèäáàòè çà äîñòóïíèìè ö³íàìè ë³êè â ìåðåæ³ àïòåê ÊÏ #Ôàðìàö³ÿ»

Àìëîäèï³í-ÊÂ òàá. 5 ìã ¹ 30** — ÊÂÇ
Á³ñîïðîë òàá. 5 ìã ¹ 20 — Ôàðìàê
Åíàëîçèä Ìîíî òàá. 10 ìã ¹ 20 — Ôàðìàê
Åíàëîçèä 25 òàá. 10 ìã/25 ìã ¹ 20 — Ôàðìàê
Ë³ïðèë òàá. 10 ìã ¹ 30 — ÁÕÔÇ
Ë³ïðàçèä 10 òàá. ¹ 30 — ÁÕÔÇ
Ìåòîïðîëîë òàá. 100 ìã ¹ 30 — ÊÌÏ
Ôàðìàäèï³í êð. 2 % 5 ìë **— Ôàðìàê
Êàïòîïðåñ-Ä òàá. ¹ 20 — Äàðíèöÿ
Êàïòîïðèë òàá. 0,025 ã ¹ 20 — Òåðíîôàðì

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Íàçâè ïðåïàðàò³â, ÿê³ âèïóñêàòèìóòüñÿ 
çà çíèæåíîþ ö³ííîþ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про впорядкування користування об’єктами 

комунальної власності територіальної громади міста Києва 
при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж

Рішення Київської міської ради № 943/1807 від 3 вересня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої

статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», законів України «Про телекомунікації»,
«Про телебачення і радіомовлення», рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про
питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій», з
метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міс&
та Києва та створення сприятливих умов для ефективного надання послуг населенню в галузі зв’язку та ін&
формаційних технологій Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Порядо�орист�вання�об’є-

тами�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�при�спор�дженні�та�еспл�-

атації�телеом�ніаційних�мереж,�що�додаєть-

ся.

2.�Реоменд�вати�підприємствам,��стано-

вам,�ор�анізаціям�привести���відповідність�до

Поряд�,�зазначено�о���п�нті�1�цьо�о�рішен-

ня,�до�овірні�відносини,�предметом�яих�є�на-

дання�в�орист�вання�об’єтів�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�для

спор�дження�та�еспл�атації�телеом�ніацій-

них�мереж.

3.�Це�рішення�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення�в��азеті�Київсьої�місьої�ради�«Хре-

щати».

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз�.

Київський міський  голова 
В. Кличко

3.4.�Еспл�атаційні�роботи —�роботи�з�технічно�о�обстеження,�поточно�о�та�планово�о�ре-

монт��елементів�б�дівельних�онстр�цій�для�підтримання�їх���належном��стані.

3.5.�За�альна�телеом�ніаційна�шафа —�онстр�тив,�що�забезпеч�є�встановлення�пасив-

но�о�обладнання�абельної�інфрастр�т�ри�та�ативно�о�мережево�о�обладнання�телеом�-

ніаційних�мереж�і�забезпеч�є�з’єднання�телеом�ніаційних�мереж�операторів,�провайдерів

телеом�ніацій�з�БРМ.

3.6�Міжповерховий�абельний�анал —�анал�між�поверхами�б�дівлі�для�проладання�між-

поверхової�проводи.

3.7.�Міжповерхова�провода —�волоонно-оптичні�та/або�елетричні�абелі�зв’яз��(далі —

телеом�ніаційні�абелі),�що�з’єдн�ють�поверховий�розподільний�п�нт�із�розподільним�те-

леом�ніаційним�п�нтом.

3.8.�Надання�в�орист�вання —�забезпечення�можливості�проладання�телеом�ніаційних

абелів�в�елементах�б�дівельних�онстр�цій�(тр�бах-стояах,�абельних�оробах,�тр�бопро-

водах�тощо).

3.9.�Об’єти�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва —�нежитлові�б�-

дини,�інженерні�та�інші�спор�ди,�орім�об’єтів�дорожньо-транспортної�інфрастр�т�ри,�а

таож�б�дини,�інфрастр�т�рні�об’єти�житлово�о�фонд�,�передані�до�сфери��правління

районних���місті�Києві�державних�адміністрацій.

3.10.�Підприємство —�ом�нальне�підприємство�«Київжитлоспецеспл�атація»��повнова-

жене�здійснювати�моніторин��та�оординацію�розміщення�с�б’єтами��осподарювання�теле-

ом�ніаційних�мереж�та�обладнання���(на)�об’єтах�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

3.11.�Поверховий�абельний�анал —�анал���межах�поверх��б�дівлі�для�проладання�по-

верхової�проводи.

3.12.�Поверхова�провода —�телеом�ніаційні�абелі,�що�з’єдн�ють�поверховий�розпо-

дільний�п�нт�із�інцевим�обладнанням�абонента.

3.13.�Поверховий�розподільний�п�нт —�телеом�ніаційна�шафа�(бос),���яій�вион�єть-

ся�з’єднання�абелів�БРМ�і�передбачена�можливість�розміщення�технічних�засобів�телео-

м�ніацій.

3.14.�Розподільний�телеом�ніаційний�п�нт —�приміщення�(місце)�для�розміщення�за-

�альних�телеом�ніаційних�шаф,�технічних�засобів�телеом�ніацій.

3.15.�С�б’єт��осподарювання�(далі —�Заявни) —�оператор,�провайдер�телеом�ніацій

та�провайдер�про�рамної�посл��и,�що�вион�є�роботи�зі�спор�дження�(облашт�вання)�та�ес-

пл�атації�б�динової�розподільної�мережі���(на)�об’єтах�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.16.�Технічні��мови�(далі —�ТУ) —�омплес��мов�та�вимо��до�інженерно�о�забезпечення

об’єтів�БРМ,�яі�повинні�відповідати�йо�о�розрах�новим�параметрам,�зорема�щодо�теле-

фонізації,�телеом�ніації.

3.17.�Телеом�ніаційні�абелі —�волоонно-оптичні�та/або�елетричні�абелі�зв’яз��та�те-

лебачення.

3.18.�Управитель�об’єтів�житлово�о�фонд��(далі —�Управитель) —�юридична�особа,�яа

відповідно�до�рішення�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�здійснює��правління�майном,�за-

безпеч�є�йо�о�належне��тримання�та�ремонт.

3.19.�Інші�терміни�вживаються���значеннях,�наведених���Заоні�Ураїни�«Про�телеом�ніа-

ції»,�та�інших�нормативно-правових�атах���сфері�телеом�ніацій.

4.�Цей�Порядо�встановлює�вимо�и�та�визначає�процед�р��дост�п��операторів,�провайде-

рів�телеом�ніацій�до�об’єтів�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

при�проет�ванні,�спор�дженні,�реонстр�ції,�апітальном��ремонті,�технічном��переосна-

щенні�і�еспл�атації�БРМ.

5.�Цей�Порядо�ре�ламент�є�відносини�між�с�б’єтами��осподарювання�та�підприємством

і�встановлює�порядо�вионання�робіт�зі�спор�дження�та�еспл�атації�БРМ�на�об’єтах�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

6.�Порядо�є�обов’язовим�для�вионання��сіма�с�б’єтами��осподарювання�(в�том��числі

тими,�яі�надають�за�альнодост�пні�(�ніверсальні)�телеом�ніаційні�посл��и),�яі�б�д�ють�та

еспл�ат�ють�телеом�ніаційні�мережі�і�розміщ�ють�технічні�засоби�телеом�ніацій���(на)�об’є-

тах�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

II.�Порядо�надання�технічних��мов�для�спор�дження�та�еспл�атації�БРМ

1.�Для�спор�дження�та�еспл�атації�БРМ�на�об’єтах�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�Заявни�подає�підприємств��письмов��заяв��щодо�видачі�ТУ.�Заява

сладається�в�довільній�формі.

2.�Заява�повинна�містити�таі�дані:

— повн��назв��с�б’єта��осподарювання;

— юридичн��адрес��та�адрес��фатично�о�місця�розташ�вання,�телефон,�фас�та�еле-

тронн��адрес�;

— номер�розрах�ново�о�рах�н�,�назв��обсл��ов�ючо�о�бан�,�од�МФО�бан�,�од�Заяв-

ниа�за�ЄДРПОУ;

— адрес��об’єтів,�за�яою�план�ється�розташ�вати�БРМ,�та�орієнтовний�стро�введення

її�в�еспл�атацію;

— місце�та�спосіб�проладання�телеом�ніаційних�абелів;

— тип�телеом�ніаційно�о�обладнання;

— попередню�схем��проладання�телеом�ніаційних�мереж.

3.�Підприємство�реєстр�є�подан��заяв�,�при�цьом��здійснює�перевір��повноти�наданої��

заяві�інформації,�та,���разі�виявлення�недоліів,�протя�ом�3�робочих�днів�з�дня�отримання�за-

яви�письмово�повідомляє�про�це�Заявни�.

4.�Підприємство�самостійно�або�з��повноваженим�представниом�с�б’єта��осподарюван-

ня�вион�є�обстеження�місця�для�розміщення�БРМ.

5.�За�рез�льтатами�обстеження�сладається�ат�попередньо�о�обстеження�елементів�б�-

динових�онстр�цій�для�проладання�телеом�ніаційно�о�абелю�та�місць�розміщення�те-

леом�ніаційно�о�обладнання.

6.�Після�вивчення�наданих�до�ментів,�рез�льтатів�попередньо�о�обстеження�Заявни��над-

силається�рах�но�на�сплат��посл���з�під�отови�ТУ.

7.�У�разі�прийняття�рішення�про�відмов��підприємство���стро,�що�не�перевищ�є�5�робо-

чих�днів�з�дати�сладання�ата�попередньо�о�обстеження,�письмово�повідомляє�про�це�За-

явни��з�обґр�нт�ванням�причин.

8.�Відмовити���видачі�ТУ�підприємство�має�право���разі:

наявності�простроченої�понад�3�місяці�забор�ованості�Заявниа�за�раніше�отримані�посл�-

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�03.09.2015�№ 943/1807

Порядок 
користування об’єктами комунальної власності територіальної громади
міста Києва при спорудженні та експлуатації телекомунікаційних мереж
І.�За�альні�положення

1.�Порядо�орист�вання�об’єтами�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�при�спор�дженні�та�еспл�атації�телеом�ніаційних�мереж�(далі —�Порядо)�розроб-

лений�відповідно�до�статті�60�Заон��Ураїни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�Ураїні»,�п�н-

т��2�частини�першої�статті�22�Заон��Ураїни�«Про�столицю�Ураїни —�місто-�ерой�Київ»,�за-

онів�Ураїни�«Про�телеом�ніації»,�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності»,�Правил��т-

римання�жилих�б�динів�та�приб�динових�територій,�затверджених�наазом�Державно�о�о-

мітет��Ураїни�з�питань�житлово-ом�нально�о��осподарства�від�17�травня�2005�ро��№ 76,

зареєстрованих�в�Міністерстві�юстиції�Ураїни�25�серпня�2005�ро��за�№ 927/11207,�Техніч-

них�вимо��до�створення�техноло�ічної�інфрастр�т�ри�телеом�ніаційних�мереж�дост�п�,�за-

тверджених�наазом�Адміністрації�Державної�сл�жби�спеціально�о�зв’яз��та�захист��інфор-

мації�Ураїни�від�25�червня�2013�ро��№ 336,�зареєстрованих�в�Міністерстві�юстиції�Ураїни

17�липня�2013�ро��за�№ 1194/23726,�Поряд��розроблення�проетної�до�ментації�на�б�дів-

ництво�об’єтів,�затверджено�о�наазом�Міністерства�ре�іонально�о�розвит�,�б�дівництва

та�житлово-ом�нально�о��осподарства�Ураїни�від�16�травня�2011�ро��№ 45,�зареєстрова-

но�о�в�Міністерстві�юстиції�Ураїни�1�червня�2011�ро��за�№ 651/19389,�ДБН�А.2.2-3-2014�«Слад

та�зміст�проетної�до�ментації�на�б�дівництво»,�ДБН�А.3.1-5-2009�«Ор�анізація�б�дівельно-

�о�виробництва»,�ДБН�В.2.2-15-2005�«Житлові�б�дини.�Основні�положення»,�ДБН�В.2.5-

23:2010�«Проет�вання�елетрообладнання�об’єтів�цивільно�о�призначення»,�ДБН�В.2.5-

56:2010�«Системи�протипожежно�о�захист�»,�ДСТУ�3345-96�«Системи�передавання�волоон-

но-оптичні.�За�альні�технічні�вимо�и»,�КНД�45-141-99�«Керівництво�щодо�б�дівництва�ліній-

них�спор�д�волоонно-оптичних�ліній�зв’яз�»,�ТУ�У�25.1-05744797-011:2014�Технічні��мови

«Металоорп�си�оболони�для�омплетних�пристроїв�розподіл��і��правління»,�Керівно�о�до-

�мента�з�технічно�о�облі��обладнання�і�паспортизації�лінійних�спор�д�місьої�телефонної�ме-

режі,�1998,�м.�Київ�УНДІЗ,�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�14�липня�2011�ро��№ 378/5765

«Про�питання�впоряд�вання�діяльності�с�б’єтів��осподарювання�в��ал�зі�зв’яз��та�інфор-

маційних�техноло�ій».

2.�Цей�Порядо�розроблено�з�метою:

�поряд�вання�розміщення�телеом�ніаційних�мереж���(на)�об’єтах�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва;

запобі�ання�р�йн�ванню�об’єтів�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

при�спор�дженні�та�еспл�атації�телеом�ніаційних�мереж;

запобі�ання�неонтрольованом��дост�п��до�об’єтів�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва;

ефетивно�о�виористання�об’єтів�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�що�стос�ється�б�динових�розподільних�мереж;

створення�сприятливих��мов�для�ефетивно�о�надання�споживачам�посл������ал�зі�зв’яз��та

інформаційних�техноло�ій,�а�саме:�дост�п��до�мережі�Інтернет,�телебачення,�фісовано�о�те-

лефонно�о�зв’яз�;

�ніфіовано�о�підход��до��мов�надання�дост�п��с�б’єтам��осподарювання�в��ал�зі�зв’яз��та

інформаційних�техноло�ій�до�об’єтів�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

3.�У�цьом��Поряд��терміни�вживаються�в�таом��значенні:

3.1.�Б�динова�розподільна�мережа�(далі —�БРМ) —�частина�телеом�ніаційної�мережі�до-

ст�п��між�абельним�вводом�б�дин��та�п�нтами�заінчення�телеом�ніаційної�мережі,�що

призначена�для�забезпечення�споживачів�телеом�ніаційними�посл��ами�в�оремих�примі-

щеннях�(вартирах)�б�дин�.�В�цьом��Поряд��БРМ�роз�лядається�я�сладова�елементів�б�-

дівельних�онстр�цій�для�БРМ�та�елементів�БРМ.

3.2.�Елементи�БРМ —�телеом�ніаційне�обладнання,�телеом�ніаційні�абелі,�абонентсьа

провода,�роз�ал�ж�вальні�пристрої,�засоби�ріплення�тощо.

3.3.�Елементи�б�дівельних�онстр�цій�для�БРМ —�стіни,�сходові�літини,�дах,�тр�би-стояи,

системи�абельних�оробів,�тр�бопроводів,�поверхові�розподільні�монтажні�шафи�тощо.
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�и�з�надання�місця�в�елементах�б�дівельних�онстр�цій�БРМ�та/або�розміщення�телеом�ні-

аційно�о�обладнання;

ящо�Заявни��продовж�30�робочих�днів�після�отримання�листа�про��с�нення�недоліів,�що

б�ли�доп�щені�раніше,�не��с�н�в�їх�та�не�повідомив�про�це�підприємств�;

відс�тності�вільно�о�місця�для�проладання�телеом�ніаційно�о�абелю�в�існ�ючих�тр�бах-

стояах�або�інших�елементах�б�дівельних�онстр�цій�для�БРМ.

9.�За�відс�тності�вільно�о�місця�в�елементах�б�дівельних�онстр�цій�Заявни�може�виона-

ти�спор�дження�елементів�б�дівельних�онстр�цій�за�власні�ошти,�про�що�письмово�повідом-

ляє�підприємств��і�сплач�є�рах�но,�надісланий�підприємством�за�під�отов��ТУ.

10.�Після�сплати�рах�н��підприємство�в�термін�до�15�робочих�днів�видає�Заявниові�ТУ.

11.�Надання�ТУ.

11.1.�ТУ�передбачають�вилючно�ті�роботи�і�в�тих�обся�ах,�що�необхідні�для�розташ�вання�БРМ

відповідно�до�технічних�вимо�����ал�зі�б�дівництва�та�зв’яз�.

11.2.�ТУ�є�чинними�до�момент��введення�в�еспл�атацію�БРМ�за��мови�своєчасно�о��ладан-

ня�до�овор�,�але�не�більше�1�ро�.�Зміни�до�ТУ�мож�ть�вноситися�тільи�за�з�одою�Заявниа.

11.3.�ТУ�обов’язово�повинні�містити�вимо�и�щодо:�

обладнання�абельно�о�ввод�;

проладання�телеом�ніаційно�о�абелю�від�абельно�о�ввод�;

розміщення�проетованих�елементів�б�дівельних�онстр�цій�(��разі�необхідності);

встановлення�телеом�ніаційної�шафи;

підлючення�телеом�ніаційно�о�обладнання�до�мережі�елетроживлення;

заземлення�та�блисавозахист�.

11.4.�У�разі�необхідності�внесення�змін�до�ТУ�Заявни�подає�підприємств��свої�пропозиції�з

обґр�нт�ванням�необхідності�внесення�змін�та�опією�завдання�на�проет�вання.

11.5.�Підприємство�роз�лядає�пропозиції�Заявниа�та�в�термін�до�5�робочих�днів�надсилає

Заявни��лист�щодо�по�одження�пропозицій�або�відмови���по�одженні�з�зазначенням�причин

відмови.

11.6.�Ящо�Заявни�не�по�одив�з�підприємством�робочий�проет,�розроблений�відповідно

до�виданих�ТУ,�протя�ом�стро��їх�дії�та�не�зверн�вся�за�їх�продовженням,�зазначені�ТУ�вважаю-

ться�таими,�що�втратили�чинність.

11.7.�Повторне�отримання�ТУ�здійснюється�Заявниом���за�альном��поряд��отримання�ТУ.

III.�Технічні�вимо�и�до�проладання�телеом�ніаційних�абелів,�встановлення�телеом�ніа-

ційно�о�обладнання�та�пристроїв��/на�об’єтах�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва

1.�На�етапі�проет�вання�БРМ�необхідно�передбачати�резерв�проп�сної�спроможності�по-

верхово�о�абельно�о�анал��і�міжповерхово�о�абельно�о�анал�,�і�ільості�ліній�між�абель-

ним�вводом�б�дин��та�п�нтами�заінчення�телеом�ніаційної�мережі�в�ожній�вартирі�з�ме-

тою�створення�ефетивної�техноло�ічної�інфрастр�т�ри�телеом�ніаційних�мереж�дост�п��з�три-

валим�строом�еспл�атації.

2.�У�ожном��п�нті�заінчення�телеом�ніаційної�мережі�необхідно�передбачити�можливість

підлючення�інцево�о�обладнання�споживача�для�дост�п��до��сіх�телеом�ніаційних�посл��,

яі�надаються�операторами,�провайдерами�телеом�ніацій�на�момент�проет�вання�мережі.

3.�Поверхові�абельні�анали�повинні�мати�проміжні�точи�дост�п��для�зр�чності�проведен-

ня�монтажних�робіт.

4.�Кабельна�прод�ція�та�елементи�б�дівельних�онстр�цій�для�БРМ�повинні�відповідати

Правилам�пожежної�безпеи�в��ал�зі�зв’яз��та�ДБН�В.2.2-15,�а�таож�іншим�нормативним�а-

там�із�питань�пожежної�безпеи.

5.�Кабельна�провода�БРМ�може�розміш�ватися�лише�в�поверховом��абельном��аналі,�між-

поверховом��абельном��аналі,�яі�відповідають�вимо�ам�ДБН�В.2.2-15.

6.�Проладання�абелів�БРМ�між�с�сідніми�під’їздами�б�дин��повинно�здійснюватися�на�тех-

нічном��поверсі�б�дин�.�Ящо�можливість�проладання�абелів�БРМ�на�технічном��поверсі�б�-

дин��відс�тня,�доп�сається�їх�проладання�вздовж�фасад�,���підвалі,�на�цоольном��поверсі

або�на�дах��б�дин�,�що�зазначається�в�проетній�до�ментації�на�спор�дження�(облашт�ван-

ня)�БРМ.

7.�При�підлюченні�об’єтів�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�до�те-

леом�ніаційної�мережі�з�застос�ванням�повітряних�ліній�зв’яз��в�проетній�до�ментації�по-

винні�б�ти�наведені�розрах�ни,�що�підтвердж�ють�безпечність�для�оточ�ючих�тао�о�способ�

проладання�абелів,�та�передбачені�необхідні�для�цьо�о�заходи.

8.�Повинно�здійснюватися�мар�вання�абелів�на�вході�та�виході�з�б�дин�,�поверхових�роз-

подільних�п�нтів�(ом�таційних�шаф),�вхідних�та�вихідних�абелів�до�них�з�відображенням�ін-

формації�про�їх�належність�до�власності�надавача�телеом�ніаційних�посл��,�а�таож�номери

засобів�зв’яз��власниа�мережі.

9.�Поверховий�розподільний�п�нт�та�за�альна�телеом�ніаційна�шафа�для�розміщення�об-

ладнання�та�пристроїв�повинні�б�ти�антивандально�о�тип��та�відповідати�ер�ономічним�вимо�ам.

10.�Корп�с�оболони�шафи�повинен�відповідати�вимо�ам�ТУ�У�25.1-05744797-011.

11.�Інші�технічні�вимо�и�щодо�проладання�телеом�ніаційних�абелів,�встановлення�теле-

ом�ніаційно�о�обладнання�та�пристроїв���(на)�об’єтах�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�мож�ть�б�ти�зазначені�в�ТУ.

IV.�Проетна�до�ментація�на�спор�дження�БРМ

1.�Проет�вання�БРМ�слід�здійснювати�при�спор�дженні,�реонстр�ції,�апітальном��ремон-

ті�та�технічном��переоснащенні�БРМ�на�підставі�завдання�на�проет�вання�та�ТУ.�Проетна�до-

�ментація�має�відповідати�вимо�ам�містоб�дівної�до�ментації,�б�дівельним�нормам,�стандар-

там�та�правилам.

2.�Проетна�до�ментація�повинна�врахов�вати�всі�аспети�реалізації�БРМ,�визначати�необ-

хідні�технічні�рішення�та�рес�рси�для�створення�техноло�ічної�інфрастр�т�ри�БРМ,�містити�пов-

н��інформацію�щодо�проведення�б�дівельних�і�монтажних�робіт.

3.�На�стадії�проет�вання�необхідно�врахов�вати�подальший�розвито�техноло�ій�поб�дови

телеом�ніаційних�мереж�дост�п��та�передбачати�при�цьом��виористання�с�часних�техноло-

�ічних�засобів�і�матеріалів,�а�таож�інд�стріальних�методів�б�дівництва.

4.�У�проетній�до�ментації�обов’язово�ваз�ють�основні�харатеристии�телеом�ніацій-

ної�мережі,�її�вплив�на�наволишнє�середовище,�призначення,�вимо�и�до�протипожежно�о�за-

хист�,�типи�обладнання�і�матеріалів,�яі�виористов�ють�при�поб�дові�БРМ�тощо.

V.�Уладення�до�овор��на�розміщення�телеом�ніаційних�мереж�та/або�обладнання

1.�Передача�права�на�обмежене�орист�вання�об’єтами�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�для�проет�вання,�б�дівництва�та�еспл�атації�телеом�ніаційних�ме-

реж�та/або�обладнання�здійснюється�на�підставі�до�овор��з�підприємством.

2.�Для��ладення�до�овор��с�б’єт��осподарювання�направляє�заяв��на�адрес��підприємства

та�завірені�опії�таих�до�ментів:

— витя��з�ЄДР;

— Стат�т�або�витя��зі�Стат�т�,�що�обов’язово�має�містити�тит�льний�лист,�а�таож�інфор-

мацію�про�наймен�вання,�про�місцезнаходження,�юридичний�стат�с,�повноваження�ор�анів

�правління;

— положення�про�філіал,�представництво�тощо�(��випад��ящо�Замовни�не�має�стат�с�

юридичної�особи,�а�є�йо�о�стр�т�рним�підрозділом);

— довіреність�або�інший�до�мент,�що�підтвердж�є�повноваження�особи,�яа�діє�від�імені

сторони�до�овор��(підпис�є�до�овір),�зорема,�для�ерівниів,�що�діють�без�дор�чення�на�під-

ставі�Стат�т�,—�нааз,�протоол�про�призначення�на�посад�;

— онтатні�дані�відповідальної�посадової�особи�с�б’єта��осподарювання.

3.�Істотними��мовами�до�овор��є:�

сторони�та�предмет�до�овор�;

порядо�оплати�за�розташ�вання�БРМ�на�об’єтах�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва;

місця�розташ�вання�БРМ;

порядо�дост�п��до�БРМ�для�проведення�необхідних�робіт;

�мови,�на�яих�здійснюється�елетропостачання�обладнання�Заявниа,�що�входить�до�сла-

д��БРМ;

зобов’язання�сторін�щодо�збереження�майна,�захист��персональних�та�інших�даних;

порядо�роз�ляд��претензій�та�розв’язання�спорів,�що�виниають�між�сторонами�під�час�ви-

онання��мов�до�овор�;

відповідальність�сторін;

обставини�непереборної�сили�(форс-мажорні�обставини);

ціна�до�овор�;

стро�дії�до�овор��та�порядо�йо�о�продовження.

4.�До�овір��ладається���простій�письмовій�формі���двох�примірниах,�один�з�яих�видаєть-

ся�Заявниові.

5.�За�наявності���сторін�розбіжностей�щодо�оремих�положень�до�овор�,�таі�розбіжності

вре��льов�ються�відповідно�до�заонодавства.

6.�Сторони�зобов’язані�попередити�одна�одн��про�розірвання�до�овор��не�менше�ніж�за�один

місяць�до�заінчення�стро��йо�о�дії.�Ящо�сторони�не�повідомили�одна�одн��про�розірвання�до-

�овор�,�він�вважається�продовженим�на�стро,�зазначений���до�оворі.

7.�Розв’язання�спорів�між�сторонами,�що�виниають�на�етапах�під�отови�та�вионання�до-

�овор�,�здійснюється�шляхом�проведення�двосторонніх�онс�льтацій�та�пере�оворів,�яі�прово-

дяться��повноваженими�представниами�сторін�після�попередньо�о�повідомлення�однієї�із�сто-

рін�про�ініціювання�проведення�пере�оворів.

VI.�Доп�с�на�спор�дження�БРМ

1.�Після�розроблення�робочо�о�проет��с�б’єт��осподарювання�звертається�до�підприємства

з�заявою�на�отримання�доп�с��на�вионання�робіт�з�проладання�телеом�ніаційних�абелів

та/або�розміщення�телеом�ніаційно�о�обладнання.

2.�До�заяви�на�отримання�доп�с��додаються�таі�до�менти:

перелі�б�динів,�в�яих�план�ється�вионання�б�дівельно-монтажних�робіт;

робочий�проет�на�ожен�об’єт�БРМ;�

перелі�осіб,�яі�вион�ватим�ть�роботи.

3.�Підприємство�реєстр�є�заяв��та���термін,�що�не�перевищ�є�5�робочих�днів,�оформляє�до-

п�с���двох�примірниах,�один�з�яих�залишає���себе,�інший�видає�Заявни�.

4.�Підприємство�здійснює�технічний�на�ляд�за�вионанням�Заявниом�б�дівельно-монтаж-

них�робіт.

5.�Підприємство�відмовляє���видачі�доп�с����випадах:

відс�тності�принаймні�одно�о�із�до�ментів,�зазначених���п�нті�2�розділ��VI�цьо�о�Поряд�;

невідповідності�наданої�проетної�до�ментації�виданим�ТУ;�

забор�ованості�с�б’єта��осподарювання�за�раніше�надані�посл��и.

6.�Доп�с�надається�на�стро,�вазаний���заяві.�У�разі�необхідності�доп�с�може�б�ти�подов-

жений�на�по�оджений�з�підприємством�стро.

VII.�Основні�вимо�и�до�робіт�зі�спор�дження�та�монтаж��БРМ

1.�С�б’єти��осподарювання�зобов’язані��поряд�вати�належні�їм�БРМ�шляхом�перенесення

їх�в�поб�довані�підприємством�елементи�б�дівельних�онстр�цій.

2.�Роботи�зі�спор�дження�і�монтаж��БРМ�повинні�вион�ватися�відповідно�до�затверджених

проетних�рішень,�ре�ламент��проведення�робіт�та�технічної�до�ментації�на�телеом�ніацій-

не�обладнання,�що�виористов�ється.

3.�Вионавці�робіт�та�особи,��повноважені�ними�на�вионання�відповідних�робіт,�зобов’язані

мати�до�менти,�що�підтвердж�ють�їх�право�на�вионання�таих�робіт.

4.�Ор�анізація�б�дівельно-монтажних�робіт�передбачає�застос�вання�ефетивної�техноло�ії

вионання�б�дівельних�робіт�(техноло�ічна�послідовність),�правил�вионання,�підбір�вионав-

ців,�матеріалів,�технічних�засобів,�забезпечення�яості�робіт.�Проведення�робіт�здійснюється�з

�рах�ванням�вимо��ДБН�А.3.1-5.

5.�Проладені�телеом�ніаційні�абелі�необхідно�мар�вати�бирами,�на�яих�ваз�ють�при-

значення�абелів�та�наймен�вання�с�б’єта��осподарювання,�яом��вони�належать.

Мар�вання�наявних�абелів�здійснюється�при�проведенні�ремонтних�робіт,�або�при�реон-

стр�ції�БРМ.

VIII.�Технічне�обстеження�телеом�ніаційних�мереж

1.�При�обстеженні�об’єтів�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�пра-

цівниами�підприємства,�яі�встановлюють�фат�наявності�телеом�ніаційних�мереж,�сла-

дається�ат�обстеження�та�здійснюється�фотофісація�встановлено�о�обладнання�та�мереж.

2.�При�здійсненні�обстеження�працівниам�підприємства�необхідно:�

встановити�перелі�с�б’єтів��осподарювання,�що�розмістили�телеом�ніаційні�мережі�в�ож-

ном��онретном��об’єті�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва;

обстежити�точи�підлючення�телеом�ніаційно�о�обладнання�до�елетричної�мережі;

обстежити�об’єт�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�на�предмет�ви-

явлення�пошоджень�при�проладанні�телеом�ніаційних�мереж;

перевірити,�за�наявності�технічних�можливостей,�прис�тність�елементів�БРМ���вентиляцій-

них�аналах,�системах�димовиведення,�вентиляції,�ліфтових�шахтах,�інші�фати,�що�мож�ть�за-

�рож�вати�безпеці�мешанців�б�дин�.

3.�Після�здійснення�технічно�о�обстеження�працівниами�підприємства�сладається�ат�об-

стеження.

4.�У�разі�виявлення�пор�шень�вимо��щодо�виористання�об’єтів�ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�при�спор�дженні�та�еспл�атації�телеом�ніаційних�мереж

працівнии�підприємства�зобов’язані�повідомити�про�це�Управителя�б�дин�.

IX.�Демонтаж�БРМ

1.�Демонтаж��підля�ають�телеом�ніаційні�мережі:

самовільно�розміщені;

яі�внаслідо�неналежної�еспл�атації�знаходяться�в�аварійном��стані,

створюють�за�роз��для�життя�і�здоров’я�мешанців�або�мож�ть�нанести�шод��майн�;

місце�розміщення�яих�не�відповідає�рішенням,�зазначеним���робочом��проеті;

розміщені�без�відповідно�о�робочо�о�проет��та�доп�с��на�спор�дження�БРМ;

поб�довані�без��ладення�до�овор��з�підприємством.
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2.�С�б’єт��осподарювання�зобов’язаний��с�н�ти�недоліи,�або�демонт�вати�телеом�ніа-

ційн��мереж��самостійно�в�термін,�зазначений�в�аті�щодо��с�нення�недоліів�з�розміщення�те-

леом�ніаційної�мережі�та/або�обладнання.

3.�Телеом�ніаційні�мережі�не�демонт�ються,�ящо�пор�шення�щодо�розміщення�таих�ме-

реж�б�ли��с�н�ті�с�б’єтом��осподарювання�в�термін,�зазначений�підприємством���аті.

4.�Всі�повідомлення�про��с�нення�недоліів�або�процед�ри��поряд�вання�БРМ�направляю-

ться�с�б’єт���осподарювання�поштою�(з�повідомленням�про�вр�чення).

5.�У�разі�невионання�с�б’єтом��осподарювання�вимо�,�зазначених���повідомленні,�підпри-

ємство�здійснює�заходи,�спрямовані�на�демонтаж�телеом�ніаційних�мереж.

6.�Під�час�проведення�демонтаж����разі�необхідності�мож�ть�б�ти�прис�тніми�представнии

підприємства,�с�б’єта��осподарювання,�Управителя.

7.�Демонтаж�телеом�ніаційних�мереж�може�вион�ватися�без�попередньо�о�повідомлення

с�б’єта��осподарювання���випадах,�оли�еспл�атація�цих�мереж�за�рож�є�життю�та�здоров’ю

людей�або�може�спричинити�шод��майн�.

Про�встановлення�таих�фатів�сладається�відповідний�ат.

8.�Вионання�робіт�з�демонтаж��телеом�ніаційних�мереж�фіс�ється�в�аті,�яий�підпис�є-

ться�представниами�ор�анізацій,�прис�тніх�при�демонтажі,�та�затвердж�ється�підприємством.

9.�Ат�проведення�демонтаж��сладається���двох�примірниах,�один�з�яих�залишається��

підприємства,�інший�передається�с�б’єт���осподарювання.�У�разі�відмови�с�б’єта��осподарю-

вання�підписати�ат�в�ньом��робиться�відповідний�запис.�Ящо�демонтаж�проводиться�без�при-

с�тності�с�б’єта��осподарювання,�підприємство�зобов’язане�в�3-денний�термін�повідомити

с�б’єт���осподарювання�про�проведення�демонтаж��та�відправити�йом��др��ий�примірни�а-

та.

10.�Демонтовані�телеом�ніаційні�абелі�та�обладнання�(далі —�демонтоване�майно)�знахо-

дяться�на�збері�анні���підприємства.

11.�С�б’єт��осподарювання�має�право�на�повернення�демонтовано�о�майна�(в�межах�стро-

��збері�ання,�але�не�більше�3�місяців)�після�звернення�на�підставі:

заяви�про�повернення�демонтовано�о�майна;

до�мента,�що�підтвердж�є�право�власності�на�демонтоване�майно;

довіреності,�що�підтвердж�є�право�особи�на�отримання�демонтовано�о�майна.

12.�Оплата�с�ми�витрат,�пов’язаних�з�демонтажем�і�збері�анням�демонтовано�о�майна,�здій-

снюється�на�підставі�рах�нів,�сладених�підприємством�або�особою,�що�вион�вала�роботи�з

демонтаж��та�збері�ання�демонтовано�о�майна.

13.�Повернення�демонтовано�о�майна�с�б’єт���осподарювання�проводиться�на�підставі�а-

та.

14.�Облі�демонтовано�о�майна�здійснюється�в�поряд�,�визначеном��підприємством.

15.�У�разі,�ящо�власни�демонтовано�о�майна�не�встановлений,�тае�майно�визнається�без-

хазяйним���визначеном��заонодавством�поряд�.

X.�Відповідальність�за�самовільне�розміщення�або�пор�шення�при�проладанні�телеом�ніа-

ційної�мережі

1.�Всі�телеом�ніаційні�мережі�незалежно�від�термін��їх�спор�дження�мають�б�ти�приведені

��відповідність�до�цьо�о�Поряд��в�частині��ладання�до�овор�,�наявності�проетної�до�мен-

тації,�мар�вання,�дотримання�вимо��безпечної�еспл�атації�мереж,�норм�та�стандартів.

2.�Забороняється�розміщення�телеом�ніаційних�мереж�з�пор�шенням�положень�цьо�о�По-

ряд�.

3.�У�випадах�виявлення�фат��самовільно�розміщеної�або�поб�дованої�з�пор�шенням�вимо�

цьо�о�Поряд��телеом�ніаційної�мережі�на�об’єтах�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�підприємство�видає�с�б’єт���осподарювання�відповідний�ат.

С�б’єт��осподарювання���термін�до�10�днів�з�момент��отримання�ата��с�ває�зазначені�по-

р�шення�та�повідомляє�про�це�підприємств�.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Космонавта Волкова,

18» у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 945/1809 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяви ініціатив&
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 02.06.2015 № 08/КО&4905 та від 02.07.2015
№ 08/КО&5981, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу само&
організації населення від 25.05.2015 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська місь&
ка рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

диновий�омітет�«В�лиця�Космонавта�Воло-

ва,�18».

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

селення�«Б�диновий�омітет�«В�лиця�Космо-

навта�Волова,�18»�діє�в�межах�території�б�-

дин��№ 18�на�в�лиці�Космонавта�Волова��

Деснянсьом��районі�м.�Києва.

З�ідно�з�протоолом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�25.05.2015�на�території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

диновий�омітет�«В�лиця�Космонавта�Воло-

ва,�18»�мешає�на�заонних�підставах�(заре-

єстровано�за�місцем�проживання)�439�жите-

лів,���том��числі�384�жителі,�яі�мають�право

�олос��станом�на�25.05.2015.

3.�Основними�напрямами�діяльності�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�диновий�омі-

тет�«В�лиця�Космонавта�Волова,�18»���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�є:

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

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

Констит�ції�і�заонів�Ураїни.

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

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-еономіч-

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

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

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�диновий�омітет�«В�лиця�Космонавта�Вол-

ова,�18»���межах�території�йо�о�діяльності�та-

і�власні�повноваження:

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

ївсьої�місьої�ради�інтереси�жителів�б�дин�

��Київсьій�місьій�раді,�місцевих�ор�анах�ви-

онавчої�влади.

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

онів�Ураїни,�реалізації�атів�Президента�Ура-

їни�та�ор�анів�вионавчої�влади,�рішень�Київсьої

місьої�ради�та�її�вионавчо�о�ор�ан�,�розпо-

ряджень�Київсьо�о�місьо�о��олови,�рішень,

прийнятих�місцевими�референд�мами.

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

позиції�до�проетів�про�рами�соціально-ео-

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

наволишньо�о�природно�о�середовища,�про-

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

римання�в�належном��стані�приб�динової�те-

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

данчиів,�імнат�дитячої�творчості,�л�бів�за

інтересами�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�заонодавством�по-

ряд��проведення�таих�робіт.

4.6.�Здійснювати�онтроль�за�яістю�надан-

ня��ромадянам,�яі�мешають���житловом��б�-

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

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

сл���та�за�яістю�проведених���житловом��б�-

дин��ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�зала-

дам,�заладам�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�об-

рядів.

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

похило�о�ві�,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсьовосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�таож

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

позбавленим�батьівсьо�о�піл�вання,�вно-

сити�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсьої�місь-

ої�ради.

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

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

пожежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення

населенням�правил�пожежної�безпеи,�брати

�часть���здійсненні��ромадсьо�о�онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпеи.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�заонодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсьо�о�поряд�.

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

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі��ромадян�за�віом,�місцем

роботи�чи�навчання,�яі�мешають���межах�те-

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

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсьої�місьої

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

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

мешанцями.

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

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

в�вати�об�оворення�проетів�йо�о�рішень�з

найважливіших�питань.

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

овий�омітет�«В�лиця�Космонавта�Волова,

18»�наб�ває�власних�повноважень�після�йо�о

ле�алізації���вионавчом��ор�ані�Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьій�місьій�державній�адмініс-

трації)�в�поряд�,�встановленом��статтею�13

Заон��Ураїни�«Про�ор�ани�самоор�анізації

населення».

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

диновий�омітет�«В�лиця�Космонавта�Воло-

ва,�18»�в�місячний�термін�після�ле�алізації�на-

правити�до�серетаріат��Київсьої�місьої�ра-

ди�опії�таих�реєстраційних�до�ментів:�по-

ложення�про�ор�ан�самоор�анізації�населен-

ня,�свідоцтва�про�реєстрацію���вионавчом�

ор�ані�Київсьої�місьої�ради�(Київсьій�місьій

державній�адміністрації),�спис��персональ-

но�о�слад��членів�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.�У�разі�ле�алізації�шляхом�державної

реєстрації:�свідоцтва�про�державн��реєстра-

цію,� довіди� про� ідентифіаційний� од�

(ЄДРПОУ).

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

н��самоор�анізації�населення�«Б�диновий�о-

мітет�«В�лиця�Космонавта�Волова,�18»���ме-

жах�своїх�повноважень�здійснюють�Київсьа

місьа�рада�та�вионавчий�ор�ан�Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьа�місьа�державна�адмініс-

трація).

8.�Це�рішення�Київсьої�місьої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсьої�місьої�ра-

ди�«Хрещати».

9.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

�іональних�та�міжнародних�зв’язів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18.11.2004 № 570/1980 

«Про затвердження Положення про порядок фінансово&
кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих 

громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 932/1796 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні», з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, що затверджені у бюджеті
м. Києва на відповідний період, для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одино&
ким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�Положення�про�порядо�фінан-

сово-редитної�підтрими�молодих�сімей�та

одиноих�молодих��ромадян�на�б�дівництво

(реонстр�цію)�житла�в�місті�Києві,�затвер-

джено�о�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від

18.11.2004�№ 570/1980,�таі�зміни:

1.1.�П�нт�4.2.6�виласти�в�таій�редації:

«4.2.6.�Відсотова�става�за�піль�овими�дов-

�отерміновими�іпотечними�редитами�та�іпо-

течними�редитами�встановлюється���розмірі

однієї�обліової�стави�Національно�о�бан�

Ураїни�(але�не�вище�собівартості�зал�чених

Уповноваженим�баном�рес�рсів���національ-

ній�валюті�за�місяць)�плюс�З�%�річних».

1.2.�В�п�нті�4.2.7�цифр��«6»�замінити�циф-

рою�«3».

2.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�дії�що-

до�внесення�змін�до�відповідних�до�оворів�з

Уповноваженим�баном,�визначеним�рішенням

Київсьої�місьої�ради�від�18.11.2004�№ 570/1980

«Про�затвердження�Положення�про�порядо�фі-

нансово-редитної�підтрими�молодих�сімей�та

одиноих�молодих��ромадян�на�б�дівництво

(реонстр�цію)�житла�в�місті�Києві».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-еоно-

мічно�о�розвит�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26 січня 2012 року № 16/7353 «Про затвердження міської 

цільової комплексної програми профілактики та протидії 
злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012 — 2015 роки»

Рішення Київської міської ради № 942/1806 від 3 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�26�січня�2012�ро��№ 16/7353�«Про�затвер-

дження�місьої�цільової�омплесної�про�рами�профілатии�та�протидії�злочинності�в�м.�Ки-
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єві�«Безпечна�столиця»�на�2012 —2015�рои

таі�зміни:

1.1.�У�п�нті�3�рішення�слова�«постійн��о-

місію�Київради�з�питань�правопоряд�,�ре�ла-

мент��та�деп�татсьої�етии»�замінити�слова-

ми�«постійн��омісію�Київради�з�питань�дотри-

мання�заонності,�правопоряд��та�боротьби

з�ор�пцією».

1.2.�Внести�до�місьої�цільової�омплесної

про�рами�профілатии�та�протидії�злочинно-

сті�в�місті�Києві�«Безпечна�столиця»�на�2012 —

2015�рои,�затвердженої�рішенням�Київсьої

місьої�ради�від�26�січня�2012�ро��№ 16/7353

«Про�затвердження�місьої�цільової�омплес-

ної�про�рами�профілатии�та�протидії�злочин-

ності�в�м.�Києві�«Безпечна�столиця»�на�2012-2015

рои»�зміни�з�ідно�з�додатом.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�дотримання�заонності,�право-

поряд��та�боротьби�з�ор�пцією.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�03.09.2015�ро��№ 942/1806

Зміни 
до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2012 — 2015 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 16/7353
1.�У�тесті�додата�слова:

1.1.�Слова�«Управління�з�питань�правоохоронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії�ор�пції�апа-

рат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)»,

«Управління�з�питань�правоохоронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії�ор�пції�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)»�в��сіх�відмінах�заміни-

ти�словами�«Управління�запобі�ання�та�протидії�ор�пції�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)»���відповідних�відмінах.

1.2.�Слова�«Управління�з�питань�правоохоронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії�ор�пції»�за-

мінити�словами�«Управління�запобі�ання�та�протидії�ор�пції».

1.3.�Слова�«постійна�омісія�Київради�з�питань�правопоряд�,�ре�ламент��та�деп�татсьої�ети-

и»,�«постійна�омісія�з�питань�правопоряд�,�ре�ламент��та�деп�татсьої�етии�Київсьої�місьої

ради»,�«постійна�омісія�Київсьої�місьої�ради�з�питань�правопоряд�,�ре�ламент��та�деп�тат-

сьої�етии�Київсьої�місьої�ради»�в��сіх�відмінах�замінити�словами�«постійна�омісія�Київради�з

питань�дотримання�заонності,�правопоряд��та�боротьби�з�ор�пцією»���відповідних�відмінах.

1.4.�Слова�«Головне��правління�Міндоходів���м.�Києві»�замінити�словами�«Головне��правлін-

ня�ДФС���м.�Києві».

1.5.�Слова�«ГУ�Міндоходів»�замінити�словами�«ГУ�ДФС».

1.6.�Слова�«Київсьа�міжре�іональна�митниця�Міндоходів»�замінити�словами�«Київсьа�місь-

а�митниця�ДФС»;

1.7.�Слова�«Київсьа�міжре�іональна�митниця»�замінити�словами�«Київсьа�місьа�митниця».

2.�У�позиції�9.9�розділ��VIII:

2.1.�Граф��2�виласти�в�таій�редації:�

«Для�забезпечення�належно�о�ф�нціон�вання�іноло�ічно�о�центр��столичної�міліції�перед-

бачити�аси�н�вання�на:

— придбання�сл�жбових�соба;

— придбання�автотранспорт��з�обладнаною�системою�ондиціювання,�придатно�о�для�без-

перешодно�о�перевезення�сл�жбових�соба;

— придбання�ормів�та�ветпрепаратів;

— придбання�ам�ніції�для�сл�жбових�соба;

— проведення�ремонтів�адміністративних�приміщень�іноло�ічно�о�центр��та�приміщень�для

�тримання�соба;

— оплат��посл���з�ветеринарно�о�обсл��ов�вання�сл�жбових�соба;

— придбання�інших�матеріальних�цінностей�та�оплат��інших�посл��,�необхідних�для��триман-

ня�іноло�ічно�о�центр��та�сл�жбових�соба».

2.2.�Граф��3�виласти�в�таій�редації:�

«2012-2015�рои».

2.3.�Граф��9�виласти�в�таій�редації:�

«Залежно�від�обся�ів�бюджет��міста».

2.4.�Граф��10�виласти�в�таій�редації:

«Розриття�злочинів�«по��арячих�слідах»,�забезпечення�реа��вання�на�повідомлення�про

знаходження�підозрілих�предметів,�виявлення�із�застос�ванням�спеціально-пош�ових�соба

виб�хових�речовин,�наротиів�тощо».

Київський міський голова В. Кличко

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 26 лютого 2013 року № 07/1/5&64&вих&13 на пункти 1, 2 
рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 року

№ 498/8782 «Про передачу в оренду без проведення конкурсів
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 950/1814 від 10 вересня 2015 року

Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 26 лютого 2013 року
№ 07/1/5&64&вих&13 на пункти 1, 2 рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 року № 498/8782
«Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових приміщень комунальної власності територі&
альної громади міста Києва», вважає неможливим його задоволення у зв’язку з нижченаведеним.

Згідно із частиною першою статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста без&
посередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в кому&
нальній власності; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої, п’ятої та шостої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право власності на ру&
хоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що ор&
гани місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійс&
нюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної влас&
ності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власно&
сті у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продава&
ти і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та
договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користу&
вання і оренду.

Згідно із частиною першою статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах пов&
новажень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній те&
риторії.

Згідно із рішенням Київської міської ради від 29 листопада 2012 року № 498/8782 «Про передачу в орен&
ду без проведення конкурсів нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста
Києва» Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) доручено укласти договір оренди нежитлових приміщень загальною пло&
щею 357,8 кв. м на вул. Нижній Вал, № 31&18, літ. А — Ярославській з благодійною організацією «Благодійний
фонд соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної Війни м. Києва та Київської області» на строк 2 ро&
ки 364 дні та встановлено орендну ставку в розмірі 1 грн на рік для площі 100 кв. м та 1 % від вартості майна,
визначеної експертним шляхом, для площі 257,8 кв. м.

Крім того, листами Фонду державного майна України від 15 червня 2007 року № 10&16&9367 та від 14 лис&
топада 2014 року № 10&16&15652 надано роз’яснення про встановлення орендної плати у випадках, коли ме&
тодикою розрахунку орендної плати передбачено встановлення орендної плати відповідно до розміру орен&
дованих приміщень. Згідно з зазначеними роз’ясненнями у випадках, коли загальна площа приміщень пе&
ревищує допустимий розмір, при визначенні орендної ставки здійснюється арифметичне віднімання вста&
новленої методикою норми площі приміщень від загальної площі приміщень та на нежитлові приміщення,
які становлять залишок віднімання норми від загальної площі приміщень, застосовується орендна плата, пе&
редбачена методикою на приміщення понад встановленої норми. На нежитлові приміщення, які становлять
відняту норму, встановлюється орендна плата, передбачена методикою для приміщень, площа яких менша
або дорівнює відповідній нормі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», статтями 143, 144
Конституції України, частинами першою, п’ятою та шостою статті 60, частиною 30 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердже&
ного рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�подання�заст�пниа�про�ро-

ра�міста�Києва�від�26�люто�о�2013�ро��№ 07/1/5-

64-вих-13�на�п�нти�1,�2�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�29�листопада�2012�ро�

№ 498/8782�«Про�передач��в�оренд��без�про-

ведення�он�рсів�нежитлових�приміщень�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва».

2.�Дор�чити�заст�пниові�місьо�о��олови —

серетарю�Київсьої�місьої�ради�Резніо-

в� О.Ю.�про�рез�льтати�роз�ляд��подання�по-

відомити�заст�пни��про�рора�міста�Києва�в

�становленом��поряд�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 11 липня 2013 року № 07/1/5&205&вих&13 

на рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року
№ 343/9400 «Про передачу в оренду без проведення конкурсу
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 951/1815 від 10 вересня 2015 року

Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 11 липня 2013 року
№ 07/1/5&205&вих&13 на рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 343/9400 «Про переда&
чу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної грома&
ди міста Києва», вважає неможливим його задоволення у зв’язку з нижченаведеним.

Згідно із частиною першою статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста без&
посередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комуналь&
ній власності; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої, п’ятої та шостої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право власності на
рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що ор&
гани місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійс&
нюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної влас&
ності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власно&
сті у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати
і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та до&
говорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і
оренду.

Згідно із частиною першою статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах пов&
новажень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній те&
риторії.

Згідно із рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 343/9400 «Про передачу в оренду
без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Ки&
єва» Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації доручено укласти договори оренди не&
житлових приміщень загальною площею 154,60 кв. м на вул. Виборзькій, № 38/19 з Всеукраїнським громад&
ським об’єднанням «Ветеран» на строк 2 роки 364 дні та встановлено оренду ставку в розмірі 1 грн на рік для
площі 100 кв. м та 1 % від вартості майна, визначеної експертним шляхом, для площі 54,60 кв. м, а також не&
житлових приміщень загальною площею 203,50 кв. м на вул. Народного ополчення, № 2 з Всеукраїнським
громадським об’єднанням «Ветеран» на строк 2 роки 364 дні та встановлено орендну ставку в розмірі 1 грн
на рік для площі 100 кв. м та 1 % від вартості майна, визначеної експертним шляхом, для площі 103,50 кв. м.

Крім того, листами Фонду державного майна України від 15 червня 2007 року № 10&16&93&67 та від 14 лис&
топада 2014 року № 10&16&15652 надано роз’яснення про встановлення орендної плати у випадках, коли ме&
тодикою розрахунку орендної плати передбачено встановлення орендної плати відповідно до розміру орен&
дованих приміщень. Згідно з зазначеними роз’ясненнями у випадках, коли загальна площа приміщень пе&
ревищує допустимий розмір, при визначенні орендної ставки здійснюється арифметичне віднімання вста&
новленої методикою норми площі приміщень від загальної площі приміщень та на нежитлові приміщення,
які становлять залишок віднімання норми від загальної площі приміщень, застосовується орендна плата, пе&
редбачена методикою на приміщення понад встановленої норми. На нежитлові приміщення, які становлять
відняту норму, встановлюється орендна плата, передбачена методикою для приміщень, площа яких менша
або дорівнює відповідній нормі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», статтями 143, 144
Конституції України, частинами першою, п’ятою та шостою статті 60, частиною 30 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердже&
ного рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�подання�заст�пниа�про�ро-

ра�міста�Києва�від�11�липня�2013�ро��№ 07/1/5-

205-вих-13�на�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�22�травня�2013�ро��№ 343/9400�«Про�пе-

редач��в�оренд��без�проведення�он�рс��не-

житлових�приміщень�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва».

2.�Дор�чити�заст�пниові�місьо�о��олови —

серетарю�Київсьої�місьої�ради�Резніо-

в� О. Ю.�про�рез�льтати�роз�ляд��подання�по-

відомити�заст�пни��про�рора�міста�Києва�в

�становленом��поряд�.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про перейменування вулиць, площ, провулків та проспектів 
у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 944/1808 від 3 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За&

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам
та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій», враховуючи протоколи засідання комісії з питань найменувань від 11 грудня 2014 року № 3
та від 25 лютого 2015 року № 1, а також з метою збереження історичного спадку територіальної громади міс&
та Києва Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�в�лиці,�площ�,�пров�ло

та�проспет���місті�Києві�з�ідно�з�додатом.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації)

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте-

т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

врах�вати�в�Реєстрі�в�лиць�та�інших�поімено-

ваних�об’єтів���місті�Києві�положення�п�нт�

1�цьо�о�рішення.

4.�Департамент��фінансів�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�на�вионання

п�нт��1�цьо�о�рішення�передбачити�видат-

и�при�ори��ванні�бюджет��міста�Києва�на

2015�рі.

5.�Це�рішення�Київсьої�місьої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсьої�місьої�ра-

ди�«Хрещати».

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

�іональних�та�міжнародних�зв’язів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�03.09.2015�№ 944/1808

Перелік вулиць, площ, провулків та проспектів, які перейменовуються 
у місті Києві

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.07.2015�№ 760/1624

№
п/п

Стара назва Нова назва Розташування Район

1. Вулиця Академіка
Шліхтера

Вулиця Вифлеємська Від вулиці Березневої до бульвару
Верховної Ради

Дніпровський

2. Вулиця Артема Вулиця Січових
Стрільців

Від Львівської площі, вулиці Великої
Житомирської до вулиці Коперніка, вулиці
Мельникова

Шевченківський

3. Вулиця Криленка Вулиця Олексія Береста Від вулиці Павленка, провулку Павленка,
провулку Фадєєва до вулиці Антонова5
Овсієнка

Святошинський

4. Вулиця Крупської Вулиця Павла
Чубинського

Від вулиці Сімферопольської до вулиці
Ялтинської

Дарницький

5. Вулиця Ленінська Вулиця Петра
Дорошенка

Від вулиці Міжнародної до вулиці
Бетховена

Святошинський

6. Вулиця Горького Вулиця Анатолія
Лупиноса

Від вулиці Котляревського до вулиці
Радянської

Солом'янський

7. Вулиця Горького Вулиця Кирила
Осьмака

Від вулиці Леніна до вулиці Березневої,
вулиці Лугової

Дарницький

8. Вулиця Чапаєва Вулиця В'ячеслава
Липинського

Від вулиці Івана Франка до вулиці Михайла
Коцюбинського

Шевченківський

9. Вулиця Щорса Вулиця Євгена
Коновальця

Від вулиці Великої Васильківської до
провулку Щорса та вулиці Михайла
Задніпровського

Печерський

10. Вулиця Юрія
Коцюбинського

Вулиця Володимира
Винниченка

Від вулиці Обсерваторної до вулиці
Гоголівської, вулиці Павлівської

Шевченківський

11. Площа
Дзержинського

Либідська площа Між вулицею Великою Васильківською,
вулицею Кудрі Івана, вулицею Антоновича,
Червоноармійським провулком

Голосіївський

12. Провулок Чеслава
Бєлінського

Провулок Алли
Горської

Від бульвару Тараса Шевченка до кінця
забудови

Шевченківський

13. Проспект 405річчя
Жовтня

Голосіївський проспект Від залізничного шляхопроводу до
проспекту Академіка Глушкова

Голосіївський

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради від 25.12.2014 № 745/745 «Про затвердження плану 
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради № 760/1624 від 23 липня 2015 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно&
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсьої�місьої�ра-

ди�від�25.12.2014�№ 745/745�«Про�затверджен-

ня�план��діяльності�Київсьої�місьої�ради�з

під�отови�проетів�ре��ляторних�атів�на�2015

рі»�таі�зміни:

— доповнити�додато�до�рішення�позиціями

64,�65,�66,�67,�68,�69�з�ідно�з�додатом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шляхом

оп�блі�вання����азеті�Київсьої�місьої�ради

«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

��ляторної�політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Про майнові питання, пов’язані з будівництвом 
багатофункціонального комплексу з підземним паркінгом 

на просп. Василя Порика, 7&9 у Подільському районі
Рішення Київської міської ради № 779/1643 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону Укра&
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391
«Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій кому&
нальної власності територіальної громади міста Києва», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007
року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будів&
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного
будівництва, інженерно&транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи рішення постійно діючої
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно&транспортної ін&
фраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403, розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1404 «Про
проведення інвестиційних конкурсів на залучення інвесторів до фінансування будівництва та реконструкції
об’єктів житлової, соціальної та іншої інфраструктури м. Києва», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�ом�нальном��підприємств�

«Київжитлоспецеспл�атація»�на�знесення�та

списання�об’єта�незавершено�о�б�дівництва

на�в�л.�Василя�Пориа,�7-9���Подільсьом��райо-

ні,�яий�належить�до�ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�заріпле-

ний�на�праві��осподарсьо�о�відання�за�ом�-

нальним�підприємством�«Київжитлоспецес-

пл�атація»,�за�рах�но�оштів�інвестора�після

вионання�п�нтів�2,�3,�4�цьо�о�рішення.

64. Проект рішення Київської міської
ради "Про питання передачі
земельних ділянок в оренду та
надання в постійне користування в
межах червоних ліній в м. Києві"

З метою ефективного
використання земельних
ділянок в межах червоних
ліній та збільшення
надходжень до міського
бюджету

Протягом
2015 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування,
Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

65. Проект рішення Київської міської
ради "Про встановлення
повноважень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
щодо регулювання цін (тарифів) на
соціально значущі послуги
автомобільного транспорту"

Забезпечення регулювання
цін (тарифів) на соціально
значущі послуги
автомобільного транспорту,
перевезення пасажирів
автобусними маршрутами
загального користування з
метою задоволення
соціальних потреб

Протягом
2015 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

66. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Порядку
розміщення автомобільних
газозаправних станцій (пунктів) на
території міста Києва та внесення
змін до деяких рішень Київської
міської ради"

Врегулювання механізму
розміщення автомобільних
газозаправних станцій
(пунктів) на території міста
Києва

Протягом
2015 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

67. Проект рішення Київської міської
ради "Про питання міської
геодезичної мережі міста Києва"

З метою врегулювання питань
використання каталогу
координат геодезичних
пунктів на території міста
Києва в державній системі
координат УСК52000 та
системі координат УСК52000
(ідентифікатор МСК580)

Протягом
2015 року

Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

68. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Порядку
набуття прав на землю із земель
комунальної власності у місті Києві"

З метою приведення до норм
чинного законодавства

Протягом
2015 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

69. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Порядку
функціонування автостанцій на
території міста Києва"

З метою розвантаження доріг
міста Києва, зупинок міського
громадського транспорту,
попередження виникнення
дорожньо5транспортних
пригод та незаконного
перевезення пасажирів
міськими маршрутами міста
Києва за рахунок створення
автостанцій для відправлення
та прибуття автобусів з
урахуванням
пасажиропотоків

Протягом
2015 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Про звільнення КП «Житлоінвестбуд&УКБ» від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно&транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 766/1630 від 23 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 Київра&
ди від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповненнями), враховуючи
протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально&економічного
розвитку від 14.07.2015 № 28/53, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»�від

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

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�-

т�ри�м.�Києва���с�мі�4864626,0��рн,�що�дорів-

нює�частині�вартості�б�дівництва�за�ошти�КП

«Житлоінвестб�д-УКБ»�інженерних�мереж,�зб�-

дованих�поза�межами�земельної�діляни���зв’яз-

��з�реставрацією�існ�ючо�о�житлово�о�б�дин-

��№ 14�та�б�дівництвом�ново�о�житлово�о�б�-

дин��з�парін�ом�на�в�л.�Злато�стівсьій,�14-

18���Шевченівсьом��районі�м.�Києва,�яі�з�ід-

но�з�розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�від�17.12.2014�№1454�«Про�прий-

няття�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�зовнішніх�теплових,�ана-

лізаційних�та�водопровідних�мереж�КП�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�передані�до�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�за

до�оворами�про�пайов���часть���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�-

т�ри�м.�Києва,�яі�б�д�ть��ладатися�між�КП

«Житлоінвестб�д-УКБ»�та�Департаментом�ео-

номіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�по�об’єтах,�замовниом�б�дів-

ництва�яих�вист�пає�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ».

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-еономіч-

но�о�розвит�.

Київський міський голова 
В. Кличко
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2.�Департамент
�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

вести�інвестиційний��он�
рс�по�інвестиційно-

м
�прое�т
�«Б
дівництво�ба�атоф
н�ціонально-

�о��омпле�с
�з�підземним�пар�ін�ом�на�просп.

Василя�Пори�а,�7 —�9�
�Подільсь�ом
�райо-

ні».

3.�Ком
нальном
�підприємств
�«Київжит-

лоспеце�спл
атація»�спільно�з��ом
нальним

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

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

трації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�за-

безпечити�проведення�незалежної�оцін�и�та

інвентаризації�об’є�та,�зазначено�о�в�п
н�ті�1

цьо�о�рішення,�в�
становленом
�поряд�
�та

реценз
вання�звіт
�про�та�
�оцін�
�
�поряд�
,

встановленом
�за�онодавством�У�раїни�з�пи-

тань�оцін�и�майна,�майнових�прав�та�профе-

сійної�оціночної�діяльності.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�при�під-

�отовці�
мов��он�
рс
�врах
вати,�що:

4.1.�Вартість�об’є�та,�зазначено�о�
�п
н�ті

1�цьо�о�рішення,�відш�одов
ється�інвестором

шляхом�перерах
вання��оштів�до�спеціально-

�о�фонд
�бюджет
�міста�Києва�я���ошти�від

відч
ження�майна,�що�належить�Автономній

респ
бліці�Крим,�та�майна,�що�переб
ває�в��о-

м
нальній�власності,�або�в�інший�спосіб,�визна-

чений�в�
мовах�інвестиційно�о��он�
рс
�по�ін-

вестиційном
�прое�т
�«Б
дівництво�ба�ато-

ф
н�ціонально�о��омпле�с
�з�підземним�пар-

�ін�ом�на�просп.�Василя�Пори�а,�7 —�9�
�По-

дільсь�ом
�районі».

4.2.�Знесення�та�списання�об’є�та,�зазна-

чено�о�
�п
н�ті�1�цьо�о�рішення,�можливе�ви-

�лючно�після�визначення�переможця�інвес-

тиційно�о��он�
рс
,�
�ладення�з�ним�інвес-

тиційно�о�до�овор
�та�відш�од
вання�інвес-

тором�вартості�та�о�о�об’є�та�в�поряд�
,�вста-

новленом
�підп
н�том�4.1�п
н�т
�4�цьо�о�рі-

шення.

4.3.�Усі�витрати,�пов’язані�з�проведенням

заходів�щодо�під�отов�и�інвестиційно�о��он-

�
рс
,�підля�ають�відш�од
ванню�за�рах
но�

�оштів�інвестора.

4.4.�Інші�
мови�інвестиційно�о��он�
рс
,

спрямовані�на�отримання�ви�оди�та�задово-

лення�інтересів�територіальної��ромади�міста

Києва,�визначаються�відповідно�до�поряд�


проведення�інвестиційних��он�
рсів�
�місті�Ки-

єві,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24�травня�2007�ро�
�№ 528/1189.

5.�Ви�лючити�з�розділ
�«Подільсь�ий�район»

перелі�
�об’є�тів�ре�онстр
�ції,�реставрації,

незавершено�о�б
дівництва,�що�належать�до

�ом
нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�затверджено�о�рішенням�Київ-

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


№ 322/1532,�позицію�26�та�о�о�зміст
:

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 818/1682  від 23 липня 2015 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк%
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра%
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку спи%
сання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіаль%
ної громади міста Києва», враховуючи звернення комунального підприємства «Автотранспортне підприєм%
ство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (листи від 2
жовтня 2014 року № 373/8, від 10 лютого 2015 року № 96/8, від 16 березня 2015 року № 167/8, від 25 березня
2015 року № 215/8), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом
нальном
�підприєм-

ств
�«Автотранспортне�підприємство�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»�на�списання

шляхом�продаж
�за�незалежною�оцін�ою�на

а
�ціоні�основних�засобів,�я�і�належать�до��о-

м
нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком
нальном
�підприємств
�«Автотранс-

портне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

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

ної�адміністрації)»:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а
�ціоні�основних�засобів,�за-

значених�
�п
н�ті�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж
�основних

засобів,�зазначених�
�п
н�ті�1�цьо�о�рішення,

перерах
вати�до�бюджет
�міста�Києва.

3.�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

26 вул. Василя
Порика, 7  9

КП "Дирекція реставраційно
відновлювальних робіт"

****

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№ 818/1682

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, враховуються на балансі комунального підприємства 
«Автотранспортне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», 
дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні яких надається

№
п/п

Найменування основних засобів та їх
технічна характеристика

Рік
випуску

Первісна
балансова
вартість,
грн

Залишкова
балансова
вартість,
грн

Підстава для списання

1 ГАЗ 33023, державний №
АА0268АМ, шасі №
XTH330230T1578404, пробіг 91187 км

1996 6981,98 0,0 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

2 SKODA SUPERB, державний №
АА8196АА, пробіг 336965 км

2002 181264,53 24144,9 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

3 JAC HFC1020K, державний №
АА8335ЕН, шасі № LJ11KAAB876024165,
пробіг 29223 км

2007 69609,32 20800,59 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

4 Opel Omega, державний №
АА8343АА, кузов №
WOLOVBF6911117952, двигун №
Z22XE31008877, пробіг 524840 км

2001 92378,95 0,0 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

5 DAEWOO LANOS, державний №
АА2486ІТ, кузов №
Y6DTF69Y090226822, пробіг 80306 км

2009 58847,51 39794,35 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

6 ГАЗ 32213, державний № АА6806МО,
шасі № Y7F322130Y0000042, двигун
№ 322100Y0056946, пробіг 91184 км

2000 30833,0 0,0 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

7 ГАЗ 2217, державний № АА7661НТ,
шасі № Y7C22170040012836, двигун
№ 22170040099725, пробіг 91184 км

2004 134304,65 14927,34 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

8 DAEWOO LANOS, державний №
АА8001АС, двигун №
Y6DTF696D4W205491, пробіг 221953 км

2004 125750,14 15406,26 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

9 DAEWOO LANOS, державний №
АА8004АС, двигун №
Y6DTF696D4W205275, 
пробіг 240053 км

2004 125750,14 10811,53 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

10 DAEWOO LANOS, державний №
АА8006АС, двигун №
Y6DTF696D4W205229, пробіг 195720 км

2004 125750,14 10811,53 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

11 CHEVROLET EPICA, державний №
АА8133АА, кузов №
KL1LA69LEB129194, пробіг 195720 км

2008 176373,66 48277,27 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

12 DAEWOO LANOS, державний №
АА8201АА, кузов №
SUPTF696D3W163043, 
пробіг 460502 км

2003 16802,16 12741,56 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

13 DAEWOO LANOS, державний №
АА8245АС, двигун №
Y6DTF696D4W203930, 
пробіг 186182 км

2004 125750,14 10811,53 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

14 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 T,
державний № АА8247АА, кузов №
WVWZZZ3BZYP497914, пробіг 346469
км

2000 120000,0 0,0 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

15 Opel Omega, державний №
АА8249АА, двигун № Z22XE31019426,
пробіг 621180 км

2001 94084,53 0,0 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

16 Opel Omega, державний №
АА8320АА, кузов №
WOLOVBF6921006947, 
пробіг 517008 км

2001 93809,33 0,0 Акт про списання автотранспортних
засобів від 16.03.2015

ВСЬОГО:  1578290,2 208526,86  

Київський міський голова
В. Кличко

Çàÿâà ïðî íàì³ðè òà åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà
ÄÏ “Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ”ïðîâîäèòü áóä³âíèöòâî

òâåðäîïàëèâíî¿ êîòåëüí³ çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 0,4 êÂò äëÿ îáëàøòóâàííÿ àâòîíîìíîãî
äæåðåëà òåïëîïîñòà÷àííÿ íà àëüòåðíàòèâíîìó ïðèðîäíîìó âèä³ ïàëèâà (ãðàíóëè ç äåðåâèíè)
äëÿ áóä³âåëü ìàéíîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8-á.

Äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÿâëÿºòüñÿ òâåðäîïàëèâíà
êîòåëüíÿ.

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³ä ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî òåõí³÷íèõ óìîâ ³íæåíåðíèõ ñëóæá, ùî
îáñëóãîâóþòü êîìïëåêñ.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà â³äáóâàòèìåòüñÿ âèä³ëåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ ì³ñòà â³ä òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â, ùî íå ïåðåâèùóâàòèìå íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü.

Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³ä ä³ÿëüíîñò³
îá’ºêòà áóäå íåçíà÷íèì ³ ïðèéíÿòíèì äëÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

Ðÿä ïðîåêòíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â, ùî âïðîâàäæóþòüñÿ íà äàíîìó îá’ºêò³, çàáåçïå÷óþòü
â³äñóòí³ñòü âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè âèíèêíåíí³ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é.

Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8-á.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº íà
02.10.2015 ðîêó î 09.30 Áîäíàðà Ñòåïàíà Ìèõàéëîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Âàñå÷êî
Ñ.Ï. äî Áîäíàð Ñ.Ì., òðåòÿ îñîáà: ÒÎÂ “Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé Åêñïåðòíèé Öåíòð” ïðî óñóíåííÿ ïåðåøêîä
ó êîðèñòóâàíí³ ìàéíîì òà çîáîâ’ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â éîãî
â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î.À.

29 âåðåñíÿ 2015 ðîêó î 19.00 ó ïðèì³ùåíí³ ê³íîòåàòðó “Ñòàðò” çà àäðåñîþ: âóë. Ñåðàôèìî-
âè÷à, 15-À, â³äáóäóòüñÿ çàãàëüí³ çáîðè ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Íà îáãîâîðåííÿ âè-
íîñèòüñÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹919/1783 â³ä 23.07.2015 ðîêó ç ïðèâîäó âèä³ëåí-
íÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè á³ëÿ îçåðà Òåëüá³í ï³ä áóä³âíèöòâî ñòàä³îíó.
Ïðîõàííÿ äî ìåøêàíö³â Áåðåçíÿê³â, ïðèéòè íà ñëóõàííÿ ç ïàñïîðòàìè.

Çáîðè ñêëèêàº ÎÑÍ “ÊÌ “Áåðåçíÿêè-Òåëüá³í”

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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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 43208

23 âåðåñíÿ 2015 ð.
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²âàíå Ìèõàéëîâè÷ó, êîãî
ãîòóþòü â Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëü-
íîìó óí³âåðñèòåò³ òåõíîëîã³é òà
äèçàéíó?

². Ã.: Íàø óí³âåðñèòåò— áàãàòî-
ïðîô³ëüíèé íàâ÷àëüíî-íàóêîâî-
³ííîâàö³éíèé êîìïëåêñ, ùî çä³éñ-
íþº áàãàòîð³âíåâó ï³äãîòîâêó êâà-
ë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ð³çíèõ íàïðÿ-
ì³â. Ìàºìî âëàñí³ íàóêîâ³ øêîëè,
íà áàç³ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ íàâ÷àëü-
íèé ïðîöåñ. Ñòóäåíòè îïàíîâóþòü
òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà îäÿãó, õóò-
ðà, øê³ðÿíèõ òîâàð³â, âçóòòÿ, òåê-
ñòèëþ, à òàêîæ õ³ì³÷íå, ³íæåíåðíå,
êîìï’þòåðíå,åêîíîì³÷íå òà äèçàé-
íåðñüêå òà¿íñòâà ïðîôåñ³é. Öüîãî-
ð³÷ ðîçïîðÿäæåííÿì óðÿäó äî ÊÍÓÒÄ
ïðèºäíàíî Ì³æãàëóçåâó àêàäåì³þ
óïðàâë³ííÿ. Íà ¿¿ áàç³ ðîçïî÷àëè
íàâ÷àòè þðèñò³â.

Íèí³ â óí³âåðñèòåò³ (ðàçîì ç êî-
ëåäæàìè) íàâ÷àºòüñÿ á³ëüøå 10 òèñ.
ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â ³ äîêòîðàíò³â.
ÊÍÓÒÄ — ñåðåä íàéêðàùèõ óí³âåð-
ñèòåò³â ñòîëè÷íîãî ðåã³îíó—6 ì³ñ-
öå ó êîíñîë³äîâàíîìó ðåéòèíãó ÌÎÍ
Óêðà¿íè.

Äóìàþ, ñòàòèñòèêà íå â³-
äîáðàæàº ãîëîâíîãî: êîëåêòèâ
íå ïðîñòî çáåð³ãäëÿ äåðæàâè óí³-
êàëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, à é
çóì³â îïåðàòèâíî â³äïîâ³ñòè íà
çàïèòè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.
ÊÍÓÒÄ, ïî-ñóò³, ñòàâ íàóêîâî-äî-
ñë³äíîþ áàçîþ ëåãêî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³. Â³äíåäàâíà ôàêóëüòåò ïðî-
ìèñëîâî¿ ôàðìàö³¿ òåæ âèéøîâ
íà ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿ â ãàëóç³. ×è
íå òàê?

².Ã.: Äÿêóþ çà òàêó îö³íêó.Ñïðàâ-
ä³, ó íàñ ïðàöþþòü â³ääàí³ ñïðàâ³
ïðîôåñ³îíàëè íàéâèùîãî ð³âíÿ.
Òàê ñòàëîñÿ ç ïåðøèõ äí³â ðîáîòè.
Æèòòÿ çìóøóº ùîðîêó ïëàíêó âè-
ìîã äî ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöü-
êîãî êîëåêòèâó ï³äí³ìàòè âñå âè-

ùå.Ó íàñ íåìàº âèêëàäà÷³â, ÿê³ ÷è-
òàþòü ëåêö³¿ ç ó÷îðàøíüîãî êîí-
ñïåêòó. Âñå, ùî íåñåìî ñòóäåíòàì,—
ñüîãîäåííÿ, ñïðÿìîâàíå ó çàâòðà.
² ìåí³ áóëî äóæå ïðèºìíî, êîëè íà-
øà âèïóñêíèöÿ, ÿêà íèí³ îïàíî-
âóº êóðñ áàêàëàâðà â ²òàë³¿, çàÿâè-
ëà, ùî Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàé-
íó äàº ãðóíòîâí³øó ï³äãîòîâêó, í³æ
çà êîðäîíîì.

Îäíàê öå âàñ íå çàñïîêî-
þº, ³ âè îñîáèñòî, à òàêîæ äåêà-
íè, çàâ³äóþ÷³ êàôåäðàìè ïîñò³é-
íî ïðàöþþòü íå ëèøå â á³áë³îòå-
êàõ, àëå é áóâàþòü é íà ïðîâ³ä-
íèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Ùî öå äàº?

². Ã.: Óòî÷íåííÿ ïðîãðàì îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó. Ìàéáóòíüîãî ñïå-
ö³àë³ñòà òðåáà â÷èòè íå àáñòðàêò-
íî, à ç ïðèö³ëîì íà ïðàêòè÷íó ðî-
áîòó.Òîìó ìè,ïåäàãîãè,ìàºìî âðà-
õîâóâàòè ïðîïîçèö³¿ ðîáîòîäàâö³â.
Ðîáèìî öå ïîñò³éíî.

Òîáòî éäåòüñÿ ïðî ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè?

². Ã.: Îäíîçíà÷íî. Öüîãî âèìà-
ãàº íå ëèøå íîâèé Çàêîí ïðî âèùó
îñâ³òó, à ñàìå æèòòÿ.

Ãîëîâíà ìåòà ðåôîðìóâàííÿ âè-
ùî¿ îñâ³òè ïîëÿãàº â ïîãëèáëåíí³
³íäèâ³äóàëüíî¿ ùîäåííî¿ ðîáîòè ç³
ñòóäåíòàìè òà àñï³ðàíòàìè íà îñ-
íîâ³ çàëó÷åííÿ ¿õ äî íàóêîâî¿ ðî-
áîòè, îðãàí³çàö³¿ ïðàêòèêè íà âè-
ðîáíèöòâ³, ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó
ñï³âðîá³òíèöòâ³.

Ìè çàïðîâàäèëè òàêèé ï³äõ³ä
äî óïðàâë³ííÿ íàøèì óí³âåðñèòå-
òîì â îñòàíí³ ðîêè. Â³í õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ ïîñèëåííÿì åêîíîì³÷íèõ
àñïåêò³â îñâ³òÿíñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ï³äïðèºì-
íèöüêîãî ìåíåäæìåíòó. Éîãî ñóò-
í³ñòü ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ìîäåëü
ðèíêîâî-îð³ºíòîâàíîãî óí³âåðñè-

òåòó çà ñõåìîþ: ìåòà (ö³ë³) — çàñî-
áè — ïðîöåñè — ðåçóëüòàò.

Âæå çä³éñíåíî ìîí³òîðèíã ðèí-
êó ïðàö³ íà ïðåäìåò àêòóàëüíîñò³
ñïåö³àëüíîñòåé, çà ÿêèìè ãîòóº ôà-
õ³âö³â óí³âåðñèòåò.Ïðîâåäåíî êðóã-
ë³ ñòîëè ç ðîáîòîäàâöÿìè õ³ì³÷íî¿,
ôàðìàöåâòè÷íî¿,ëåãêî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ òà ñôåðè ïîñëóã. Çà ñïðèÿííÿ
Ñï³ëêè ðîáîòîäàâö³â, Óêðà¿íñüêî¿
àñîö³àö³¿ ï³äïðèºìñòâ ëåãêî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òà ï³äïðèºìñòâ-ïàðòíåð³â
óòî÷íåíî ³ âèçíà÷åíî îñíîâí³ çà-
ãàëüí³ ³ ïðîôåñ³éí³ êîìïåòåíòíî-
ñò³ ôàõ³âö³â, ÿêèõ äëÿ â³äïîâ³äíèõ
âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãîòóº
íàø óí³âåðñèòåò.

Ìè íàìàãàºìîñü ñïðèÿòè, ùîá
âèêëàäà÷³ ³ ñòóäåíòè ì³í³ìóì îäèí
ðàç íà òèæäåíü áóâàëè íà ï³äïðè-
ºìñòâ³, ïðîïîíóþ÷è êîíñàëòèíãî-
â³ ïîñëóãè ïî ñâî¿õ ïîòî÷íèõ ³ ïî-
ïåðåäí³õ ðîçðîáêàõ.Òàêà ò³ñíà ñï³â-
ïðàöÿ ç âèðîáíèöòâîì äàñòü óí³-
âåðñèòåòó ìîæëèâ³ñòü âïðîâàäæó-
âàòè ïðîãðàìè ï³ä çàìîâëåííÿ ðî-
áîòîäàâöÿ, à ñòóäåíòàì — ðîçøè-
ðþâàòè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè. Íàø
óí³âåðñèòåò ïîâèíåí ñòàòè ³íòåëåê-
òóàëüíîþ áàçîþ äëÿ ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ âèðîáëÿþòü òîâàðè ëåãêî¿ ïðî-

ìèñëîâîñò³, ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè,
íàäàþòü ïîñëóãè ó ñôåð³ ïîáóòó,
ïðàöþþòü ó ñôåð³ äèçàéíó, ìîäè,
â ³íøèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè.

Ñïåö³àë³ñòè ñòâåðäæóþòü,
ùî ðîëü óí³âåðñèòåòó ó ðîçâèò-
êó ïðîìèñëîâîãî ïîòåíö³àëó ñòî-
ëèö³ çíà÷íî çðîñòå ï³ñëÿ âò³ëåí-
íÿ â æèòòÿ âàøî¿ ³í³ö³àòèâè ïðî
ñòâîðåííÿ êëàñòåðó ëåãêî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³.

². Ã.: Öå ñïðàâä³ òàê. Âëàäà Êè-
ºâà ï³äòðèìàëà íàøó ïðîïîçèö³þ.
À íàì º ùî çàïðîïîíóâàòè âèðîá-
íèêàì.Çâàæòå õî÷à á íà òå,ùî óïðî-
äîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â ðîçðîáêè íà-
øèõ íàóêîâö³â óäîñêîíàëþþòüñÿ ³
íàóêîâö³ îòðèìóþòü Äåðæàâí³ ïðå-
ì³¿ â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè.

Çâàæòå é íà òå, ùî â ÊÍÓÒÄ âè-
êîíóºòüñÿ 18 íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðî-
á³ò çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó. Ïîêðàùèëàñü ñèòóàö³ÿ ³
ç âèêîíàííÿì ãîñïäîãîâ³ðíèõ íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ ðîá³ò.

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî íàóêî-
âî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ çðîñòàííÿì ê³ëü-
êîñò³ çàõîä³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ íà
áàç³ óí³âåðñèòåòó. Ïðîòÿãîì

2014/2015 íàâ÷àëüíîãî ðîêó íàóêîâ-
öÿìè ÊÍÓÒÄ çàáåçïå÷åíî âèêîíàí-
íÿ äîãîâîð³â ïðî ñï³âïðàöþ ³ç 
61-ì ³íîçåìíèì âèùèì íàâ÷àëü-
íèì çàêëàäîì ÷è ³íîçåìíîþ íàóêî-
âîþ óñòàíîâîþ.

Âàø óí³âåðñèòåò ñòàâëÿòü
çà ïðèêëàä â îðãàí³çàö³¿ åíåðãî-
çáåðåæåííÿ. Ùî â îñíîâ³ öüîãî?

². Ã.: Çàâäàííÿ óí³âåðñèòåòó —
íàâ÷èòè ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â
åíåðãîçáåðåæåííþ. ² ìè ïîñòàâè-
ëè ñîá³ çà ìåòó áóòè ïðèêëàäîì â
öüîìó. ², çâè÷àéíî, çà ó÷àñòþ ñòó-
äåíò³â,ÿê³ çàä³ÿí³ ó âñ³õ ïðîãðàìàõ,
ùî ôóíêö³îíóþòü ó âóç³. Çîêðåìà ó
öüîìó ðîö³ ìîäåðí³çîâàíî ðîçðîá-
ëåíèé íàóêîâöÿìè óí³âåðñèòåòó
ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ
«Àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà óïðàâ-
ë³ííÿ åíåðãîñïîæèâàííÿì â óí³-
âåðñèòåò³», ùî äàº çìîãó ó ðåæèì³
ðåàëüíîãî ÷àñó ôîðìóâàòè áàçè äà-
íèõ ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ïðè-
ëàä³â îáë³êó ñïîæèâàííÿ åíåðãî-
íîñ³¿â òà âîäè, çä³éñíþâàòè àëãî-
ðèòì ðîçðàõóíê³â ùîäî ïîð³âíÿëü-
íîãî îö³íþâàííÿ åíåðãîñïîæèâàí-
íÿ çà çàäàíèé êàëåíäàðíèé ïåð³îä
³ ôîðìóâàòè åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü
âñòàíîâëåíîãî çðàçêà. Ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ ²²² Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-
ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Åíåðãî-
åôåêòèâíèé óí³âåðñèòåò» ó÷àñíè-
êè çàõîäó îçíàéîìèëèñü ç ðåçóëü-
òàòàìè ä³¿ àâòîìàòèçîâàíèõ ïîãî-
äîçàëåæíèõ ðåãóëÿòîð³â âèòðàòòåï-
ëîíîñ³ÿ òà ðåçóëüòàòàìè ðåãóëþ-
âàííÿ ñâ³òëà â óí³âåðñèòåò³.

Àíàë³ç ñïîæèâàííÿ åíåðãîíîñ³-
¿â ³ âîäè çà ïåð³îä ç 29.12.2014 ðî-
êó ïî 15.03.2015-é ïîêàçàâ, ùî, ó
ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì êàëåí-
äàðíèì ïåð³îäîì ïîïåðåäíüîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó, ñïîæèâàííÿ åíåð-
ãîíîñ³¿â â óí³âåðñèòåò³ ñóòòºâî çìåí-
øèëîñü. Åêîíîì³÷íèé åôåêò çà ï³â-
ð³÷÷ÿ ñêëàâ 1,138 ìëí ãðí.

Ùî áàæàº ðåêòîð ñîá³ ³ êî-
ëåêòèâó â þâ³ëåéíîìó ðîö³?

². Ã.: Íàâ÷àëüíèé çàêëàä — ì³ñ-
òîê ì³æ íàóêîþ ³ âèðîáíèöòâîì.
Òîæ, àáè áóëî ùî ³ êîìó ïåðåäàâà-
òè. Ó íàñ º âåëèê³ ïðîïîçèö³¿, òðå-
áà, ùîá çðîñòàâ íà íèõ ïîïèò.À äëÿ
öüîãî â äåðæàâ³ ìàº áóòè ñòàá³ëü-
í³ñòü. Õî÷ó, ùîá âñ³ áóëè çäîðîâ³,
ùàñëèâ³ ³ íåáàéäóæ³ �

??

??

??

??

??

??

??

Äíÿìè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåòó òåõíîëîã³é òà

äèçàéíó âèïîâíþºòüñÿ 85 ðîê³â. Ïðî çäîáóòêè íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó òà ïëàíè íà ìàéáóòíº «Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³â ðåêòîð

ÊÍÓÒÄ — äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîðåñ-

ïîíäåíò ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ â ãàëóç³ íà-

óêè ³ òåõí³êè ²âàí Ãðèùåíêî.

Ìèêîëà ÏÅÒÐÓØÅÍÊÎ | çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè, ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

²âàí ÃÐÈÙÅÍÊÎ:

«ÊÍÓÒÄ — ñåðåä íàéêðàùèõ óí³âåðñèòåò³â
ñòîëè÷íîãî ðåã³îíó – 6 ì³ñöå 
ó êîíñîë³äîâàíîìó ðåéòèíãó ÌÎÍ Óêðà¿íè»
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