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ÆÈÒËÎÂÈÉ ìàñèâ Òðîºùèíà ââà-
æàºòüñÿ â ñòîëèö³ îäíèì ³ç íàé-
êðèì³íîãåíí³øèõ. Ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³ ÷àñòî ñêàðæèëèñÿ, ùî òàì-
òåøí³ âóëèö³ ïîãàíî îñâ³òëåí³, à
çëî÷èíí³ñòü ïðîöâ³òàº. Òîìó öüî-
ãî ðîêó çà ³í³ö³àòèâè êîìïàí³¿ ÄÒÅÊ
«Êè¿âåíåðãî» ðîçïî÷àâñÿ ïåðøèé
åòàï îñâ³òëåííÿ âóëèöü Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó. «Ìè ïî÷àëè ðåàë³-
çîâóâàòè åíåðãîåôåêòèâí³ ïðîåê-
òè äâà ðîêè òîìó. Ïåðøèé — öå
åíåðãîåôåêòèâíà øêîëà. Ìè ïðî-
âîäèëè îïèòóâàííÿ ñåðåä êèÿí, ³

òðîºùèíö³ ïðîÿâèëè íàéá³ëüøó
àêòèâí³ñòü. Ï³ñëÿ öüîãî ìè ïî÷à-
ëè ïðîåêò ³ç åíåðãîåôåêòèâíîãî
îñâ³òëåííÿ, ³ òàêîæ â³ä æèòåë³â
öüîãî ðàéîíó ìè îòðèìàëè ÷èìà-
ëî ñêàðã, ùî íà âóëèöÿõ òåìíî»,—
ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê äåïàðòàìåí-
òó ç³ ñòàëîãî ðîçâèòêó êîìïàí³¿
ÄÒÅÊ Â³êòîð³ÿ Ãðèá. Äîâãî ÷åêàòè
íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ
íå äîâåëîñÿ. Óæå 31 ë³õòàð ³ç ñâ³ò-
ëîä³îäíèìè ëàìïàìè âñòàíîâèëè
íà âóëèöÿõ Òåîäîðà Äðàéçåðà, Êàø-

òàíîâ³é, Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ìè-
êîëè Çàêðåâñüêîãî òà ïðîñïåêò³
Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî. «Çà-
âäÿêè òàêèì ëàìïàì ì³ñòî çàîùà-
äèòü áëèçüêî 9000 êÂò.ãîä íà ð³ê.
Êð³ì òîãî, çàâäÿêè ïðîåêòó äîñÿã-
íóòî çìåíøåííÿ âèòðàò åëåêòðî-
åíåðã³¿ òà âèêèä³â âóãëåêèñëîãî
ãàçó â àòìîñôåðó. Òîìó åíåðãî-
åôåêòèâí³ñòü º ïð³îðèòåòíèì íà-
ïðÿìêîì íàøî¿ êîìïàí³¿. ß äó-
ìàþ, ùî öåé ïðîåêò äàë³ áóäå ðîç-
øèðþâàòèñÿ, ³ ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â
âåñü Êè¿â áóäå îñâ³òëåíèé òàêèìè
ë³õòàðÿìè»,— â³äçíà÷èâ ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»
Îëåêñàíäð Ôîìåíêî.

Çàãàëîì êîìïàí³ÿ âèòðàòèëà
íà âñòàíîâëåííÿ òàêèõ ë³õòàð³â 3
ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ïðî³íñïåêòó-
âàâ ñó÷àñíó ñèñòåìó îñâ³òëåííÿ ³
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. «Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ, ùî ó
áàãàòüîõ ñòîëè÷íèõ äâîðàõ òåì-
íî. Äî òîãî æ ñüîãîäí³ Êè¿â ÷åðåç
ìîðàëüíî çàñòàð³ë³ ë³õòàð³ ñïî-
æèâàº âäâ³÷³ á³ëüøå åíåðã³¿, í³æ
ñó÷àñí³ ºâðîïåéñüê³ ì³ñòà. Òîìó

ìîäåðí³çàö³ÿ îñâ³òëåííÿ º äëÿ íàñ
îäíèì ³ç ïð³îðèòåò³â»,— çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷. Òàêîæ â³í
íàãîëîñèâ, ùî, îêð³ì Òðîºùèíè,
ìîäåðí³çàö³ÿ çîâí³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äáó-
äåòüñÿ íà âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî.
Îäíàê ðîç÷àðîâàí³ âëàäîþ òà ïî-
ë³òèêàìè ìåøêàíö³ Òðîºùèíè íå
ïîâ³ðèëè ñëîâàì ìåðà ³ ïî÷àëè
ñêàðæèòèñÿ, ùî öå, ìîâëÿâ, ëèøå
äî âèáîð³â ë³õòàð³ áóäóòü ãîð³òè,
à ï³ñëÿ — çíîâó áóäå òåìíî. Íà ùî
ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî â³ä-
ïîâ³â, ùî âèáîðè íå ìàþòü æîäíî-
ãî â³äíîøåííÿ äî ïðîåêòó «Åíåð-
ãîåôåêòèâíèé âå÷³ðí³é Êè¿â». ², ç
éîãî ñë³â, 31 ë³õòàð — öå ëèøå
êðàïëÿ â ìîð³, ³ òîìó ì³ñòî áóäå
ïðîäîâæóâàòè ¿õ âñòàíîâëåííÿ ïî
âñüîìó æèòëîâîìó ìàñèâó. À äðó-
ãà ÷åðãà ç 38 ñâ³òëîä³îäíèõ âóëè÷-
íèõ ë³õòàð³â áóäå ôóíêö³îíóâàòè
äî 15 ëèñòîïàäà. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ðîá³ò âèêîíàâö³ ïðîåêòó ïðî-
âåäóòü îïèòóâàííÿ ïîâòîðíî, ùîá
âèçíà÷èòè, ÷è ñòàëî ìåøêàíöÿì
áåçïå÷í³øå �

Åíåðãîåôåêòèâíèé âå÷³ðí³é Êè¿â
� Íà æèòëîâîìó ìàñèâ³ Òðîºùèíà âñòàíîâèëè íîâ³ çàîùàäëèâ³ ñâ³òëîä³îäí³ ë³õòàð³

Ó÷îðà â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ
ïðåçåíòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â 1-¿ ÷åðãè ñîö³àëüíîãî
ïðîåêòó êîìïàí³¿ «Êè¿âåíåðãî» — «Åíåðãîåôåêòèâ-
íèé âå÷³ðí³é Êè¿â». Ë³õòàð³ ç’ÿâèëèñÿ ó òèõ êóòî÷-
êàõ ì³ñòà, äå äîñ³ áóëî òåìíî òà íåáåçïå÷íî, à ì³ñ-
öÿ äëÿ ¿õ âñòàíîâëåííÿ âêàçàëè ñàì³ ìåøêàíö³
ì³êðîðàéîíó.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ îçíàéîìèâñÿ ³ç ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ 1-¿ ÷åðãè ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó «Åíåðãîåôåêòèâíèé
âå÷³ðí³é Êè¿â»

4 òèñÿ÷³ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â ó Êèºâ³ 
ï³äêëþ÷åí³ 
äî îïàëåííÿ

«4 òèñÿ÷³ áóäèíê³â âæå ï³äêëþ÷åí³

äî îïàëåííÿ. Öüîãî ðîêó õîëîäè ïî-

÷àëèñÿ ðàí³øå, ìè íå ñòàëè ÷åêàòè

15 æîâòíÿ, ³ ÿ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïðî ïîäà÷ó òåïëà â áóäèíêè êè-

ÿí ç 10 æîâòíÿ. «Äî ê³íöÿ òèæíÿ âñ³

æèòëîâ³ áóäèíêè ìàþòü áóòè ï³äêëþ-

÷åí³, ³ ó âñ³õ áóäèíêàõ áóäå òåïëî»,—

çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â

êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì.

Â³í òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî äî òåï-

ëîïîñòà÷àííÿ âæå ï³äêëþ÷åí³ 688

çàêëàä³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ³ 258 êî-

òåëåíü ç 279.«Íà Äàðíèöüê³é ÒÅÖ ìè

ïåðåâ³ðèëè çàïàñè âóã³ëëÿ.Äèðåêòîð

ñêàçàâ, ùî íàÿâí³ îáñÿãè âóã³ëëÿ ³

êîíòðàêòè, ÿê³ ï³äïèñàí³ ³ ÿê³ âèêî-

íóþòüñÿ, äàþòü ï³äñòàâè êàçàòè, ùî

Äàðíèöüêà ÒÅÖ âóã³ëëÿì íà öþ çèìó

çàáåçïå÷åíà. Ùîäî ³íøèõ ÒÅÖ, ÿê³

ïðàöþþòü íà ãàç³, ñïîä³âàþñü, ùî ó

íàñ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íå âèíèê-

íå ³ ïîñòàâêè ãàçó áóäóòü ñâîº÷àñíè-

ìè»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà Îñîêîðêàõ 
âèñàäèëè ñêâåð

Íà ì³ñö³ íåçàêîííî¿ çàáóäîâè á³ëÿ

ñòàíö³¿ ìåòðî «Îñîêîðêè» ñòâîðèëè

íîâèé ñêâåð. Äî â³äêðèòòÿ çåëåíî¿

çîíè äîëó÷èëèñÿ ìåøêàíö³ ì³ñòà

ñï³ëüíî ç ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä», ÿê³ ïî-

÷àëè âèñàäæóâàòè äåðåâà òà êóù³ ùå

ç ÷åðâíÿ. «Öüîãî ðîêó ìàºìî áåçïðå-

öåäåíòíó ê³ëüê³ñòü â³äêðèòèõ íîâèõ

ñêâåð³â. ² öþ çåëåíó çîíó âèáîðîëè

ó çàáóäîâíèêà ìåøêàíö³ ïðèëåãëîãî

æèòëîâîãî ìàñèâó. Çà äîðó÷åííÿì

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ

Êëè÷êà ìàéñòðè çåëåíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà ó ñòîëèö³ îáëàøòóâàëè íîâèé

ñêâåð: âèñàäèëè 1000 êóù³â, 20 äå-

ðåâ òà îáëàøòóâàëè ïîíàä 1000 êâ.

ì ãàçîíó. Â³ðþ, ùî ñï³ëüíèìè çóñèë-

ëÿìè ³ çëàãîäæåíîþ ðîáîòîþ ìè ïå-

ðåòâîðèìî Êè¿â íà ì³ñòî-ïàðê»,—çà-

çíà÷èâ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ñêâåðó çà-

ñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà ÊÎ «Êè¿âçå-

ëåíáóä» ªâãåí Êóãóê.

«Ìè — ìàéáóòíº 
Óêðà¿íè»

13 æîâòíÿ î 13.00 äî Äíÿ çàõèñíè-

êà Óêðà¿íè ÊÏÍÇ «Êè¿âñüêèé öåíòð äè-

òÿ÷î-þíàöüêîãî òóðèçìó, êðàºçíàâ-

ñòâà òà â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âè-

õîâàííÿ» Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ ïðîâî-

äèòü íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íó òó-

ðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷ó ãðó ó÷í³âñüêî¿

ìîëîä³ ì. Êèºâà «Ìè — ìàéáóòíº

Óêðà¿íè». Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ â ðàì-

êàõ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî ïðî-

åêòó ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ñòîëèö³ «Íàì

Óêðà¿íà âèùå íàä óñå!».Ó÷àñíèêè çà-

õîäó — ó÷í³âñüêà ìîëîäü ì. Êèºâà,

ÿêà áðàòèìå ó÷àñòü óòðüîõ â³êîâèõ ãðó-

ïàõ — ìîëîäø³é, ñåðåäí³é, ñòàðø³é.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: ì. Êè¿â, ïàðê

«Íèâêè».
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 03.07.2015 № 21/21 «Про затвердження 
Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей

міста Києва на період до 2018 року»
Рішення Київської міської ради № 17/1920 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статті 25 частини другої Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рішення Київської
міської ради від 14.05.2015 № 462/1326 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.01.2015
№ 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою створення умов для повноцінного відпочинку та
оздоровлення дітей м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Місь�ої�цільової�про�рами�оздоровлення�та�відпочин���дітей�міста�Києва

на�період�до�2018�ро��,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�03.07.2014�№ 21/21,

а�саме:

2.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

2.10 Забезпечення
оздоровлення дітей із
сімей киян � учасників
антитерористичної
операції та дітей із сімей
загиблих (померлих) киян,
які брали участь у
проведенні
антитерористичної
операції

Щорічно Департа�
мент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього: �
8492,9 

у тому числі:

Забезпечення оздоровлення
1500 дітей із сімей киян �
учасників антитерористичної
операції та дітей із сімей
загиблих (померлих) киян, які
брали участь у проведенні
антитерористичної операції

2015 р. 2000,0

2016 р. 2080,0 

2017 р. 2163,2 

2018 р. 2249,7 

Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва нерухомого майна публічного акціонерного 
товариства «Спеціалізоване управління 

протизсувних підземних робіт» 
(код ЄДРПОУ 03360880)

Рішення Київської міської ради № 39/1942 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частин

другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист публіч%
ного акціонерного товариства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» № 1/80, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�з�од��на�безоплатне�прийняття�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�нер�хомо�о�майна�п�блічно�о

а�ціонерно�о�товариства�«Спеціалізоване��прав-

ління�протизс�вних�підземних�робіт»�(�од�

ЄДРПОУ�03360880)�на�Бо��славсь�ом���зво-

зі,�5,�Бо��славсь�ом���звозі,�7,�Бо��славсь�о-

м���звозі,�9���Подільсь�ом��районі�міста�Ки-

єва,�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Дор�чити��ом�нальном��підприємств��ви-

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

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

лізоване��правління�протизс�вних�підземних

робіт»�(�од�ЄДРПОУ�38506165)�в��становлено-

м��поряд���підписати�а�т�приймання-переда-

чі�до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�нер�хомо�о�майна,�зазначе-

но�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�та�надати��опію

а�та�приймання-передачі�Департамент���ом�-

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації).

3.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом�нальним�підприємством�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Спеціалізоване

�правління�протизс�вних�підземних�робіт»�(�од

ЄДРПОУ�38506165)�нер�хоме�майно,�зазначе-

не���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�після�прийняття

йо�о�в��становленом��за�онодавством�поряд-

���до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.09/2015�ро���№ 39/1942

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна публічного акціонерного товариства 

«Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» 
(код ЄДРПОУ 03360880), що безоплатно передається до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

4. Склад № 3 10300054

5. Склад № 4 10300055

6. Склад № 5 10300056

7. Склад № 6 10300057

8. Побутове приміщення 10600034

04080, м. Київ, Богуславський узвіз, 7

1. Будівля пилорами 103п0001

2. Склад 103п0405

3. Майданчик складу 103с0027

4. Будівля складу 103с0028

04080, м. Київ, Богуславський узвіз, 9

1. Адміністративно�побутова будівля 10340029

2. Побутівка 10340030

3. Виробнича будівля 10340397

4. Котельня 10340398

5. Склад�навіс № 1 10340399

6. Склад № 2 10340400

7. Склад № 3 10340401

8. Склад № 4 10340402

9. Склад�навіс № 2 10340404

№ п/п Назва об'єкта Інвентаризаційний номер

04080, м. Київ, Богуславський узвіз, 5

1. Виробнича база 10300051

2. Склад № 1 10300052

3. Склад № 2 10300053

Про демонтаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 37/1940 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Ки%
ївської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних за%
собів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Ки%
єва», враховуючи лист публічного акціонерного товариства «Київгаз» від 2 грудня 2013 року № 3008/14 та
лист комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд%УКБ» від 8 жовт%
ня 2013 року № 114/4180, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів

«Житлоінвестб�д-УКБ»�демонт�вати�основні

засоби,�зазначені���додат��,�після�б�дівництва

нових�інженерних�мереж,�введення�їх�в�е�спл�-

атацію�та�безоплатної�передачі�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва���встановленом��поряд���з�ідно�з�чинним

за�онодавством.

2.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Ки-

їв�аз»:

2.1.�Списати�шляхом�лі�відації�основні�засо-

би,�зазначені���додат��,

після�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о рішення.

2.2.�Ви�ористати�придатне�обладнання�де-

монтованих�основних�засобів,�а�непридатні�де-

талі�та�матеріал�здати�підприємствам,�я�і�здійс-

нюють�збір�вторинної�сировини.

2.3.�Кошти,�отримані�від�реалізації�сировини,

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від��24.09.�2015�ро���№�37/1940

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, перебувають у володінні та користуванні публічного 
акціонерного товариства «Київгаз», дозвіл на демонтаж 

та списання шляхом ліквідації яких надається

№
з/п

Найменування
основних
засобів та їх
технічна
характеристика

Дата введення
в експлуатацію

Первісна
балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для
списання

Суб'єкт
господарювання, який
повинен передати
новозбудований об'єкт
до комунальної
власності
територіальної громади
м. Києва

1. Газопровід
середнього
тиску по вул.
Сергія Лазо,
№№ 4,6,
діаметром 89,0
мм,
протяжністю
17,24 м, сталь,
інв. № 665

1973 287,73 0,0

Акт на списання
основних засобів
від 15.11.2013
№УК000000080

Комунальне
підприємство з питань
будівництва житлових
будинків
"Житлоінвестбуд�УКБ"
(лист від 08.10.2013
№114/4180)

Про внесення змін до додатка Д8 
до Регіональної програми підвищення енергоефективності 

на 2011 — 2015 роки для міста Києва
Рішення Київської міської ради № 16/1919 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статті 6 Закону України «Про енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня
2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і роз%
витку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
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№
з/п

Напрямок
економічної
діяльності, назва
заходу з
енергоефективності

Місце впровадження Термін
виконання

Загальний обсяг фінансування, тис. грн. Джерела
фінансування за
напрямками, 
тис. грн 
(1 � держбюджет;
2 � бюджет 
м. Києва; 
3 � власні кошти; 
4 � субвенції з
держбюджету; 
5 � кредити,
гранти, позики
тощо; 
6 � інші кошти)

Розрахунковий економічний ефект від впровадження
заходу, тис. грн

Термін
окупності,
років

Зекономлено,
тис. т у. п.

Всього В тому числі за роками, тис. грн. Всього В тому числі, за роками, тис. грн

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

88 Впровадження
технології, яка
передбачає
використання
теплових насосів
для системи
теплопостачання

Будівля школи I � III ступенів
№ 259, просп.
Маяковського, 21�г

2015 � 2016 22492,271 22492,271 1, 2 24811,25 2731,514 9 р. 1 м. 2,84

89 Будівля школи I � III ступенів
№ 270, просп.
Маяковського, 21�в

2015 � 2016 25055,162 25055,162 1, 2 27854,82 3066,586 9 р. 1 м. 3,18

90 Будівля школи I � III ступенів
№ 249, вул. Беретті, 7

2015 � 2016 20914,235 20914,235 1, 2 23226,34 2362,001 9 р. 10 м. 2,65

91 Будівля школи I � III ступенів
№ 192, вул. Мілютенка, 5�б

2015 � 2016 20914,235 20914,235 1, 2 23226,34 2362,001 9 р. 10 м. 2,80

92 Будівля спеціалізованої
школи I � III ступенів № 251
ім. Хо Ши Міна з
поглибленим вивченням
англійської мови, вул.
Закревського, 11�а

2015 � 2016 22492,271 22492,271 1, 2 24811,25 2731,514 9 р. 1 м. 2,84

93 Будівля гімназії I � III
ступенів № 39, просп.
Лісовий, 17�г

2015 � 2016 22492,271 22492,271 1, 2 24811,25 2731,514 9 р. 1 м. 2,84

2010 — 2015 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 891%р «Про затвер%
дження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додат�а�Д8�до�Ре�іональ-

ної�про�рами�підвищення�енер�оефе�тивно-

сті�на�2011 —�2015�ро�и�для�міста�Києва,�за-

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

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.09.2015�№ 16/1919

Зміни до додатка Д8 до Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011 — 2015 роки для міста Києва
1.�Доповнити�підрозділ�Д8.4.6�Деснянсь�ий�район�розділ��Д8.4�Енер�озбері�аючі�заходи���бюджетній�сфері�після�позиції�87�позиціями�88,�89,�90,�91,�92,�93���та�ій�реда�ції:

від�27�жовтня�2011�ро���№ 387/6603,�що�до-

даються.

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

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

ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�

та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова
В. Кличко

У�зв'яз���з�цим�позицію�88�вважати�позицією�94.

2.�Позицію�94�ви�ласти���новій�реда�ції:

94 Всього 
по Деснянському
району

2012 � 2015 325285 550 41352 43640 58869 180875 181496,25 0 2095 5814 10001 30830 26,15

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх  (або права оренди на них) на земельних

торгах
Рішення Київської міської ради № 961/1825 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 За%
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких за%
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою впо%
рядкування земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�перелі��земельних�діляно��для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах,�з�ідно

з� додат�ом� до� цьо�о� рішення� (справа�

№�Є-1272).

2.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

звіл:

2.1.�На�опрацювання�визначених���п�н�ті�1�цьо-

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.09.2015�№ 961/1825

Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх або права оренди на них на земельних торгах

№ п/п Місце розташування (адреса)
земельної ділянки

Вид права Цільове призначення згідно з Класифікатором видів цільового призначення земель (запропонований вид використання) Орієнтовна
площа
земельної
ділянки, га

Деснянський район

1 вул. Теодора Драйзера оренда 03.15 � для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки) 0,71

2 вул. Червоноткацька, 85 власність, оренда 11.02 � для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо�складських будівель і споруд)

0,4

3 вул. Пухівська, 16 власність, оренда 11.02 � для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо�складських будівель і споруд)

1,13

Оболонський район

4 просп. Московський, 20�а власність, оренда 03.15 � для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкта адміністративно�
торговельного призначення та допоміжних споруд)

0,51

Солом'янський район

5 вул. Народного ополчення, 13 власність, оренда 11.02 � для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості (для будівництва, експлуатації та обслуговування складських будівель)

0,96

6 вул. Леваневського, 2�а власність, оренда 03.15 � для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкта соціально�
побутового призначення)

0,19

�о�рішення�земельних�діляно�,�я�і�мож�ть�б�-

ти�виставлені�на�земельні�тор�и.

2.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення�зе-

мельних�діляно��до�продаж��на�земельних�тор-

�ах.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�ор�ані-

заційних�заходів,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та

проведенням�земельних�тор�ів�з�продаж��зе-

мельних�діляно��(або�права�оренди�на�них),

визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�відповід-

но�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

по�одженні�прое�тів�земле�строю�щодо�відве-

дення�земельних�діляно��забезпечити�надан-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�містоб�дівних

�мов�і�обмежень�щодо�заб�дови�земельних�ді-

ляно�,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
13 æîâòíÿ2015 ð.
¹141(4737)

4

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження структур 

управлінь, відділів та секторів 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 257/1 від 24 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто"герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження Київського міського голо"
ви від 20 січня 2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�стр��т�ри�та�их��правлінь,�від-

ділів�та�се�торів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації):

1.1.��правління�ор�анізаційно-аналітично�о�за-

безпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�(патронатної�сл�жби)�з�ідно�з�додат�ом�І;

1.2.��правління�ор�анізаційно�о�забезпечен-

ня�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

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

додат�ом�2;

1.3.��правління�ор�анізаційно�о�забезпечен-

ня�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�додат�ом�3;

1.4.��правління�ор�анізаційно�о�забезпечен-

ня�діяльності��ерівництва�апарат��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�з�ідно�з�додат�ом�4;

1.5.��правління�до��ментально�о�забезпе-

чення�з�ідно�з�додат�ом�5;

1.6.��правління�по�роботі�з�персоналом�з�ід-

но�з�додат�ом�6:

1.7.��правління�міжнародних�зв’яз�ів�з�ідно

з�додат�ом�7:

1.8.��правління�ор�анізаційної�роботи�та�ре-

�іональних�зв’яз�ів�з�ідно�з�додат�ом�8;

1.9.�юридично�о��правління�з�ідно�з�додат-

�ом�9;

1.10.��правління�з�питань�звернень��рома-

дян�з�ідно�з�додат�ом�10:

1.11.��онтрольно-аналітично�о��правління

з�ідно�з�додат�ом�11;

1.12.��правління�інформаційно�о�забезпе-

чення�та�дост�п��до�п�блічної�інформації�з�ід-

но�з�додат�ом�12;

1.13.��правління�інформаційно-�ом�ні�ацій-

них�систем�та�захист��інформації�з�ідно�з�до-

дат�ом�13;

1.14.��правління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та

звітності�з�ідно�з�додат�ом�14;

1.15.��правління�матеріально�о�та��осподар-

сь�о�о�забезпечення�з�ідно�з�додат�ом�15;

1.16.�відділ��реда��вання�до��ментів�та�ви-

п�с���розпоряджень�з�ідно�з�додат�ом�16;

1.17.��правління�з�питань�запобі�ання�та�про-

тидії��ор�пції�з�ідно�з�додат�ом�17;

1.18.�відділ��з�питань�мобілізаційної�роботи

з�ідно�з�додат�ом�18;

1.19.�відділ��забезпечення�роботи�адміністра-

тивної��омісії�з�ідно�з�додат�ом�19;

1.20.�ре�іонально�о�відділ��адміністр�вання�Дер-

жавно�о�реєстр��виборів�з�ідно�з�додат�ом�20;

1.21.�се�тор��режимно-се�ретної�роботи�з�ід-

но�з�додат�ом�21.

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

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

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

міністрації):

2.1.�від�21�червня�2013�ро���№ 1009�«Про

затвердження�стр��т�р��правлінь,�відділів,�се�-

торів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»;

2.2.�від�29�серпня�2013�ро���№ 1480�«Про

затвердження�змін�до�стр��т�р�дея�их�стр��-

т�рних�підрозділів�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)»;

2.3.�від�10�люто�о�2014�ро���№ 158�«Про�за-

твердження�змін�до�стр��т�ри��правління�ор-

�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяль-

ності��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�(патронатної�сл�жби)�апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»;

2.4.�від�10�люто�о�2014�ро���№ 196�«Про�за-

твердження�змін�до�стр��т�ри��правління��ад-

рової�роботи�і�на�ород�апарат��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)»;

2.5.�від�28��вітня�2014�ро���№ 528�«Про�за-

твердження�змін�до�стр��т�ри��правління�ор-

�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяль-

ності��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�(патронатної�сл�жби)�апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»;

2.6.�від�29�жовтня�2014�ро���№�1239�«Про

затвердження�змін�до�стр��т�р�дея�их�cтр��т�рних

підрозділів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)».

Голова В. Кличко

Додато��1��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління організаційно"аналітичного забезпечення діяльності Київського

міського голови (патронатної служби) апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Помічни�и�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

3.�Відділ�аналітично�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Радни�и�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��2��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління організаційного забезпечення діяльності першого заступника
голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ��онтрольно-аналітичної�роботи

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Радни�и�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

3.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Помічни�и�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��3��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління організаційного забезпечення діяльності заступників голови 
Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�бла�о�строю

2.1.�Начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

3.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�питань�соціальної�політи�и�та�охорони�здоров’я

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

4.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з���манітарних�питань

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

4.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

5.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��4��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління організаційного забезпечення діяльності керівництва апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�та��онтрольно-аналітично�о�забезпечення��ерівни-

�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)

2.1.�Начальни��відділ�

2.2.�Помічни�и��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)

3.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�та��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�заст�пни-

�ів��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Помічни�и�заст�пни�а��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��5��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління документального забезпечення апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�попередньо�о�роз�ляд��та�відправлення��ореспонденції

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�
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2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�реєстрації�сл�жбової��ореспонденції

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Се�тор�архівно�о�діловодства

4.1.�Завід�ючий�се�тором

4.2.�Головний�спеціаліст

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��6��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА 
управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління

2.�Заст�пни��начальни�а��правління

3.�Відділ��ерівних��адрів�та�персонал��апарат�

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

3.3.�Провідні�спеціалісти

4.�Відділ�з�питань�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання,�державної�сл�жби�та�підви-

щення��валіфі�ації

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти

5.�Відділ�з�питань�на�ород

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Головні�спеціалісти

5.4.�Провідні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��7��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління міжнародних зв’язків апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�прото�ол�

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�європейсь�ої�інте�рації�та�міжнародно�о�співробітництва

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�перспе�тивно�о�розвит���та��оординації�прое�тів

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��8

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА 
управління організаційної роботи та регіональних зв’язків апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

та�проведення�заходів

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�з�питань�ре�іонально�о�співробітництва�та�взаємодії�з�ор�анами�державної�влади�та

місцево�о�самовряд�вання

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��9��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА 
юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни��юридично�о��правління

2.�Заст�пни��начальни�а�юридично�о��правління

3.�Відділ�опрацювання�прое�тів�а�тів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради�та

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

3.1.�Заст�пни��начальни�а�юридично�о��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�правово�о�забезпечення�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�систематизації�правових�а�тів

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

4.3.�Головні�спеціалісти

4.4.�Старший�інспе�тор

5.�Відділ�за�онопрое�тної�та�методичної�роботи

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Головні�спеціалісти

6.�Відділ�моніторин���стан��захист��інтересів�територіальної��ромади�міста�Києва���с�дах�за-

�альної�юрисди�ції

6.1.�Заст�пни��начальни�а�юридично�о��правління —�начальни��відділ�

6.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

6.3.�Головні�спеціалісти

6.4.�Провідний�спеціаліст

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��10��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Заст�пни��начальни�а��правління

3.�Відділ�опрацювання�письмових�звернень��ромадян

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�аналітичної�роботи�та��онтролю

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

4.3.�Головні�спеціалісти

5.�Відділ�особисто�о�прийом���ромадян

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��11

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА 
контрольно"аналітичного управління апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ��онтролю�ви�онання�а�тів�та�дор�чень

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�аналітичної�роботи

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��12��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної 

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�інформаційно�о�забезпечення�та��ом�ні�ації

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

2.3.�Провідні�спеціалісти

3.�Відділ�забезпечення�дост�п��до�п�блічної�інформації

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

3.3.�Провідні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��13��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління інформаційно"комунікаційних систем та захисту інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�інформаційно-�ом�ні�аційних�систем

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти
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3.�Відділ�захист��інформації

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко
Додато��14

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�фінансово�о�забезпечення�та�звітності

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

2.4.�Провідні�спеціалісти

3.�Відділ�план�вання�та�фінанс�вання�бюджетних�про�рам

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко
Додато��15��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління матеріального та господарського забезпечення апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�матеріально�о�забезпечення

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ��осподарсь�о�о�забезпечення�

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко
Додато��16��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
відділу редагування документів та випуску розпоряджень апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.�Головні�спеціалісти

4.�Головні�спеціалісти —�літерат�рні�реда�тори

Керівник апарату В. Бондаренко
Додато��17��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�з�питань�правоохоронної�роботи

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��18��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
відділу з питань мобілізаційної роботи апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.�Головний�спеціаліст

4.�Провідні�спеціалісти

5.�Се�тор�взаємодії�з�силовими�стр��т�рами

5.1.�Завід�ючий�се�тором

5.2.�Відповідальні�чер�ові

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��19��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
відділу забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.�Головні�спеціалісти

4.�Провідні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко
Додато��20��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборів апарату

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

1.�Начальни��відділ�

2.�Головні�спеціалісти

3.�Провідні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко
Додато��21��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.03.2015�р.�№�257/1

СТРУКТУРА
сектору режимно"секретної роботи апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Завід�ючий�се�тором

2.�Головний�спеціаліст

3.�Провідний�спеціаліст

Керівник апарату В. Бондаренко

Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 266 від 25 березня 2015 року

На підставі частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бю"
джет України на 2015 рік», відповідно до підпункту 21.5 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січ"
ня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»:

1.�Врах�вати:

1.1.�Збільшення�надходжень�до�за�ально�о

фонд��бюджет��міста�Києва�за�рах�но��с�б-

венції�з�державно�о�бюджет��на:

1.1.1.�Надання�піль��та�житлових�с�бсидій

населенню�на�оплат��еле�троенер�ії,�природ-

но�о��аз�,�посл���тепло-,�водопостачання�і�во-

довідведення,��вартирної�плати�(�тримання�б�-

дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій),

вивезення�поб�тово�о�сміття�та�рід�их�нечис-

тот�на�с�м��683 702,5�тис.��рн.

1.1.2.�Част�ове�фінанс�вання�дитячо-юнаць-

�их�спортивних�ш�іл,�я�і�до�2015�ро���отрим�-

вали�підтрим���з�Фонд��соціально�о�страх�-

вання�з�тимчасової�втрати�працездатності�на

с�м��29 200,0�тис.��рн.

1.2.�Зменшення�надходжень�до�за�ально�о

фонд��бюджет��міста�Києва�по:

1.2.1.�Освітній�с�бвенції�з�державно�о�бю-

джет��місцевим�бюджетам�на�с�м��53 457,7

тис.��рн.

1.2.2.�Медичній�с�бвенції�з�державно�о�бю-

джет��місцевим�бюджетам�на�с�м���42 083,6�тис.

�рн.

1.3.�Зменшення�видат�ів�за�ально�о�фонд�

бюджет��міста�Києва�на:

1.3.1.�За�альноосвітні�навчальні�за�лади��

зв’яз���з�передачею�чотирьох�за�альноосвітніх

навчальних�за�ладів�з�бюджет��міста�Києва�до

державно�о�бюджет��(У�раїнсь�ий�фізи�о-ма-

тематичний�ліцей,�Державний�за�альноосвітній

навчальний�за�лад��імназія-інтернат�«Дитяча�ін-

женерна�а�адемія»,�Респ�блі�ансь�е�вище��чи-

лище�фізичної���льт�ри,�за�альноосвітній�на-

вчальний�за�лад�І-ІІІ�ст�пенів�«Міжнародна���ра-

їнсь�а�ш�ола»)�за�рах�но��освітньої�с�бвенції�з

державно�о�бюджет��місцевим�бюджетам�на

с�м��53 457,7�тис.��рн�з�ідно�з�додат�ом�1.

1.3.2.�Лі��вально-профіла�тичні�за�лади��

зв’яз���з�передачею�трьох�лі�арень�з�бюдже-

т��міста�Києва�до�державно�о�бюджет��(Дер-

жавний�за�лад�«Дорожня��лінічна�лі�арня�№ 1

станції�Київ�державно�о�територіально-��ал�зе-

во�о�об’єднання�«Південно-Західна�залізниця»,

Державний�за�лад�«Дорожня��лінічна�лі�арня

№ 2�станції�Київ�державно�о�територіально-

�ал�зево�о�об’єднання�«Південно-Західна�за-

лізниця»,�Державний�за�лад�«В�злова�лі�арня

№ 1�станції�Дарниця�державно�о�територіаль-

но-�ал�зево�о�об’єднання�«Південно-Західна

залізниця»)�за�рах�но��медичної�с�бвенції�з

державно�о�бюджет��місцевим�бюджетам��о-

ловном��розпорядни����оштів —�Департамен-

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

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

адміністрації)�по��од��тимчасової��ласифі�ації

видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

080101�«Лі�арні»�на�с�м��42 083,6�тис.��рн.

2.�Спрям�вати��ошти:

2.1.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��місце-

вим�бюджетам�на�надання�піль��та�житлових

с�бсидій�населенню�на�оплат��еле�троенер�ії,

природно�о��аз�,�посл���тепло-,�водопоста-

чання�і�водовідведення,��вартирної�плати�(�т-

римання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових

територій),�вивезення�поб�тово�о�сміття�та�рід-

�их�нечистот�на�видат�и�за�ально�о�фонд��бю-

джет��міста�Києва��оловном��розпорядни��

�оштів —�Департамент��соціальної�політи�и

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���с�мі

683 702,5�тис.��рн�з�ідно�з�додат�ом�2.

2.2.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��місцевим

бюджетам�на�част�ове�фінанс�вання�дитячо-юнаць-

�их�спортивних�ш�іл,�я�і�до�2015�ро���отрим�вали

підтрим���з�Фонд��соціально�о�страх�вання�з�тим-

часової�втрати�працездатності�на�видат�и�за�ально-

�о�фонд��бюджет��міста�Києва��оловном��розпо-

рядни����оштів—�Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

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

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

�од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів�130203�«Утримання�та�на-

вчально-трен�вальна�робота�дитячо-юнаць�их�спор-

тивних�ш�іл�(я�і�підпоряд�овані��ромадсь�им�ор�а-

нізаціям�фіз��льт�рно-спортивної�спрямованості)»��

с�мі�29 200,0�тис.��рн.

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

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

державної�адміністрації)�врах�вати�в�азані�в

п�н�тах�1,�2�цьо�о�розпорядження�зміни���про-

е�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міс-

та�Києва�на�2015�рі�»».

4.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження�по-

�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

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

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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26 æîâòíÿ 2015 ðîêó î 09.45 ñóääåþ Äàíèëèøèíèì Â. Ì.â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðà-
òèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â,âóë.Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà,8,êîðï. 1,
çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 35, ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/19322/15 çà ïîçîâîì
Ïðóäí³êîâî¿ ². Ã.äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17.07.2015 ¹ 710 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áó-
äèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñ-
òàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì”.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Îãîëîøåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ 
ùîäî îñêàðæåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà

Â ïðîâàäæåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì.Êèºâà ïåðåáóâàº àäì³í³ñòðàòèâíà
ñïðàâà ¹ 826/12300/15 çà ïîçîâîì Áëàùóêà Â. Þ. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çà ó÷àñòþ òðåòüî¿ îñîáè áåç ñàìîñò³éíèõ
âèìîã íà ïðåäìåò ñïîðó Áëàùóê Æ. Ã. ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì, íå÷èííèì ç äàòè
ïðèéíÿòòÿ òà ñêàñóâàííÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.01.2015 ð. ¹ 66 “Ïðî
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó
ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷íîìó ðåæèì³ ðóõó”.

Ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 13.10.2015 ð. î 13.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-À, çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 214.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 100, òðåò³é ïîâåðõ. Çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 16,5 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà
îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 431 400 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà — 10%.
Îðåíäíà ïëàòà ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 2015 ðîêó— 3 544,67 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð” Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 288-08-96.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî âèÿâëåííÿ òà

âçÿòòÿ íà îáë³ê áåçõàçÿéíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà — æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóëèöÿ ×åðâîíîàðì³éñüêà (Äàðíèöüêèé ð-í), áóäèíîê 8 (âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî: çàïèñ ¹ 6381 â³ä 22.06.2015).

Âëàñíèê³â âêàçàíîãî ìàéíà, ç ï³äòâåðäæóþ÷èìè ïðàâîâèìè äîêóìåíòàìè, ïðîñèìî çâåðíó-

òèñÿ äî Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîòÿãîì ðîêó ç äíÿ

îïðèëþäíåííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

Ïîâ³äîìëåííÿ
16.10.2015 ðîêó î 17.00 ïî âóë. Îëåí³âñüêà, 3 â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà çàìîâëåííÿ

ÒÎÂ “Àâòåê-Áðîê”, áóäå ïðîâåäåíî âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çàêð³ïëåííÿ
ìåæîâèìè çíàêàìè. Ïðîõàííÿ âñ³ì ñóì³ñíèì çåìëåêîðèñòóâà÷àì ïðèáóòè 16.10.2015 ðîêó
î 17.00 çà àäðåñîþ: âóë. Îëåí³âñüêà, 3 ì. Êèºâà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóð³ íà ì³ñöåâîñò³.

ÏðÀÒ “Åíåðãîøëÿõáóäìåõàí³çàö³ÿ” ïîâ³äîìëÿº âàñ ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ çàãàëüíèõ çáîð³â
àêö³îíåð³â, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ ó ïðèì³ùåíí³ àäì³íáóäèíêó ÑÌÓ Êè¿âñüêî¿ ÒÅÖ-6, 17 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó î 10.00
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïóõ³âñüêà, 1-à.

Ïîðÿäîê äåííèé:
1. Çâ³ò ïðî ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà çà ìèíóëèé ïåð³îä.
2. Îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ.
3. Ïåðåîáðàííÿ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À (êàá. ¹ 303),
âèêëèêàº íà 20.10.2015 ðîêó íà 11.00 â³äïîâ³äà÷à Ìàð÷åíêî Ïàâëà Â³òàë³éîâè÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçî-
âîì Ìàð÷åíêî Ìàð³¿ Ïåòð³âíè äî Ìàð÷åíêî Ïàâëà Â³òàë³éîâè÷à ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõïðàâ.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà ðîçãëÿäàòè-
ìåòüñÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â. Î. Âîëîøèí

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

* Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïðèì³ùåííÿ ïîòðåáóº ðåìîíòó íà ñóìó íå ìåíøå 450 òèñ. ãðí.

** ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè äëÿ îðåíäàð³â — â³ò÷èçíÿíèõ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî º ñóá’ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ ïðîâàäÿòü âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî íà îðåíäîâàíèõ âèðîáíè÷èõ ïëîùàõ (êð³ì îô³ñ³â).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì Âàðò³ñòü, ãðí Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-

íÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà,

%

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ “ Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”
(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1 ïîâåðõ, àíòðåñîëü ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, 13,
ë³ò. Ã 400,60 2093900,00 Ñêëàä

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2015
2 ðîêè 364 äí³ 8% 34,22 13709,18

2 1 ïîâåðõ ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, 13,
ë³ò. Â 53,60 291900,00 Ñêëàä

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2015
2 ðîêè 364 äí³ 8% 35,65 1911,13

3 1, 2 ïîâåðõè ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, 13,
ë³ò. Á 232,50 1970000,00 Îô³ñ

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2015
2 ðîêè 364 äí³ 15% 104,02 24183,72

4 1 ïîâåðõ ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, 13,
ë³ò. Ä 79,90 435100,00 Ñêëàä

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2015
2 ðîêè 364 äí³ 8% 35,65 2848,67

5 1 ïîâåðõ ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, 13,
ë³ò. Æ 139,10 757400,00 Ñêëàä

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2015
2 ðîêè 364 äí³ 8% 35,65 4958,85

6 1, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë (êîðèñíà
— 16,0 êâ.ì, ÌÇÊ — 2,30 êâ.ì) Þðè Ãíàòà, 9, ë³ò. À 18,30 324700,00 ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2015
2 ðîêè 364 äí³ 1% 13,19 241,43

7 1 ïîâåðõ Ïóøèíî¿ Ôåîäîðè, 23-25,
ë³ò. À

2,50 51475,00 Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³
8% 135,89

1104,132,50 
Âñüîãî: 5,00

51475,00 
Âñüîãî: 102950,00

Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â 18% 305,76

8
ÊÏ “ Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”

(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,
234-23-24)

1,2,3,4 ïîâåðõè 
(êîðèñíà — 63,8 êâ. ì,

ÌÇÊ — 12,2 êâ. ì)
Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 33, ë³ò. À

20,0

3491020,00

Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
äî 20,00 êâ. ì

Ñòàíîì íà 31.07.2015

2 ðîêè 364 äí³

1% 30,30

8635,4276,00 
Âñüîãî: 96,00 á³ëüøå 20,0 êâ. ì 4% 105,65

9
Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

ì. Êèºâà (01601, Øîâêîâè÷íà,
39/1, 235-50-61)

1 ïîâåðõ
(áëîê äîïîì³æíèõ â³ää³ëåíü)* Øîâêîâè÷íà, 39/1, 11 156,00 4555300,0

ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, çàêóñî÷íèõ,
êàôåòåð³¿â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ 

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.07.2015

2 ðîêè 364 äí³ 8% 194,67 30368,66

10
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ” (03062, âóë. ×èñòÿê³â-

ñüêà, 19-À, 2374-11-01)

1, 2 ïîâåðõè ×èñòÿê³âñüêà, 19-À, ë³ò. À 1100,30
7273400,0 ²íøå (âèðîáíèöòâî íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â)

Ñòàíîì íà 31.07.2015

2 ðîêè 364 äí³
15 81,31 90917,5

1 ïîâåðõ ×èñòÿê³âñüêà, 19-À, ë³ò. À’ 17,80 10,5 ** 56,92 63642,25

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè 

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà 

òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè,

ãðí
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1 (ò. 564-52-54)

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 3,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: Õàð-
ê³âñüêå øîñå, 121, ê. 26 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó 946,68 1893,36

ð/ð: 35421201025156,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01981738

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” (ò. 234-23-24)

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 5,00 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Ñîô³¿âñüêà, 3, ë³ò. Á (1 ïîâåðõ)

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè (àïòå÷íèé
ïóíêò) àáî òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó òî-
âàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó àáî òîðãîâåëü-
íèé îá’ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

1701,82 3403,64

ð/ð: 2600067759,
Áàíê: ÀÁ “Óêðãàçáàíê”
ì. Êèºâà ÌÔÎ: 320478

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Æèòí³é ðèíîê” (ò. 417-34-26)

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 63,80 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàê-
öèçíî¿ ãðóïè 6333,94 12667,88

ð/ð: 26001300696901,
Áàíê: ÒÂÁÂ
¹126/0104 

ÏÀÒ “Äåðæàâíèé
îùàäíèé áàíê

Óêðà¿íè”
ÌÔÎ: 322669 

ªÄÐÏÎÓ: 05587843

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 30,00 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (2 ïîâåðõ)

Ïåðóêàðíÿ 2913,94 5826,68

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 54,00 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàê-
öèçíî¿ ãðóïè 6315,98 12631,96

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 51,50 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàê-
öèçíî¿ ãðóïè 6023,47 12046,94

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” (ò. 238-44-00)

7.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ â âåñòèáþ-
ë³ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ëóê’ÿí³âñüêà” çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 12,00 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç³ çì³øàíî¿ òîðã³âë³ ïðî-
äîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè 18018,85 36037,70

ð/ð: 2600000990432
Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ “Õðåùà-

òèê” ÌÔÎ: 300670
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

8.
×àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî

“Ãîëîñ³¿âñüêà” çàãàëüíîþ ïëîùåþ
9,0 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç³ çì³øàíî¿ òîðã³âë³ ïðî-
äîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè 110176,68 22035,36

9.
×àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî
“Ïàëàö Ñïîðòó” çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 14,0 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü-
÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 18417,87 36835,74

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºê-
ò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâà-
íîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâè-
íåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòü-

ñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñ-
òâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà
îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëü-
øèì,í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà
âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷å-
í³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áà-

ëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèò-
ðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,
âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñ-
ëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà

âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áó-
ä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ
àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâî-
ð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàð-
íî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì,
äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

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

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàí-
íÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

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

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³
º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ

ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâ-

íèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºì-
ö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³
º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íà-

ëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà
ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçî-
âèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,

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

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿
ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà
ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàí-
íÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëà-
òè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåí-
äåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðå-
òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 30.10.2015 çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î
14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìå-
ðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòà-
íîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ “Íà êîíêóðñ” (êîí-
âåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåí-
äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàç-
âè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè (àäðå-
ñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 26.10.2015 (êàá. 510). Îòðè-
ìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðå-
ñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàð-
òàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.
×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí. — ÷ò. ç 9.00 äî
18.00; â ï’ÿò.— ç 9.00 äî 16.45.
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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
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ÀÐÒÈÑÒÈ óêðà¿íñüêîãî Öèðêó
«Êîáçîâ» ïðåäñòàâëÿòü Óêðà¿íó íà
17-ìó Ì³æíàðîäíîìó öèðêîâîìó
ôåñòèâàë³ International Circus
Festival City of Latina. Çàõ³ä â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ç 15 ïî 19 æîâòíÿ
â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ Ëàòèíà.

City of Latina — ùîð³÷íèé ºäè-
íèé ó ñâîºìó ðîä³ ôåñòèâàëü ²òà-
ë³¿ ³ îäèí ³ç íàéìàñøòàáí³øèõ
ó ñâ³ò³ ôîðóì³â öèðêîâîãî ìèñ-
òåöòâà. Íà ôåñòèâàë³ çìàãàþòü-
ñÿ äåñÿòêè ô³íàë³ñò³â ç óñüîãî
ñâ³òó, ÿê³ ïðîòÿãîì ðîêó â³äáè-
ðàþòüñÿ ç âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³
çàÿâîê.

Ó æóð³ International Circus-
Festival City of Latina ùîð³÷íî —
ôàõ³âö³ òà åêñïåðòè öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Ïîñ-
ò³éíèì ÷ëåíîì æóð³ ïðîòÿãîì
äåâ’ÿòè ðîê³â â³ä Óêðà¿íè º ïðå-
çèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Öèðêîâà ñï³ë-
êà Êîáçîâà» Ìèêîëà Êîáçîâ.

Ñåðåä êîíêóðñàíò³â öüîãî ðî-
êó Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿòü äóåò
Madness ³ äåñÿòèð³÷íà åêâ³ë³á-
ðèñòêà, ñð³áíà òà çîëîòà ïðèçåð-
êà ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâàë³â Âà-
ëåð³ÿ Äàâèäåíêî. Madness — ïî-
â³òðÿí³ ã³ìíàñòè Îëåíà Äóäíèê

³ Îëåêñ³é Ìàëèé — çà 6 ðîê³â ïðî-
ôåñ³éíî¿ êàð’ºðè âæå âèñòóïèëè
íà àðåíàõ Á³ëîðóñ³, Êóâåéòó, Òó-
ðå÷÷èíè, Êàçàõñòàíó, Êîðå¿, Êè-
òàþ òà Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìå-
ðèêè, à òàêîæ ñòàëè ïåðåìîæöÿ-
ìè 6-ãî ñåçîíó ïðîåêòó «Óêðà-
¿íà ìàº òàëàíò» �

ÄÎÐÎÆÍÈÊÈ çàê³í÷èëè ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè íà Ï³âäåííîìó
ìîñòîâîìó ïåðåõîä³, çàïëàíî-
âàí³ íà 2015 ð³ê. Òàêîæ â³äíîâ-
ëåíî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó íà âñ³õ
3 ñìóãàõ â îáîõ íàïðÿìêàõ. ßê
ïîâ³äîìèëè â ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»,
çã³äíî ç óòî÷íåíèì ãðàô³êîì âè-
êîíàííÿ ðîá³ò íà Ï³âäåííîìó
ìîñòîâîìó ïåðåõîä³, äîðîæí³

ðîáîòè ïëàíóâàëîñÿ çàê³í÷èòè
14 æîâòíÿ.

Ïðîòå,âðàõîâóþ÷è âàæëèâ³ñòü
ö³º¿ òðàíñïîðòíî¿ ìàã³ñòðàë³, ³í-
òåíñèâí³ñòü ðóõó íà Ï³âäåííîìó
ìîñòó, à òàêîæ ÷èñåëüí³ ïðîõàííÿ
êèÿí ùîäî îïåðàòèâíîãî âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, äîðîæíèêè çìîãëè
çàê³í÷èòè óñ³ çàïëàíîâàí³ çàõîäè
íà îá’ºêò³ ââå÷åð³ 7 æîâòíÿ �

Óêðà¿íñüê³ àðòèñòè öèðêó
ïðåäñòàâëÿòü äåðæàâó
íà ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ â ²òàë³¿

ÐÎÁÎÒÈ ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ ê³íîòå-
àòðó «Æîâòåíü» íà ô³íàëüíîìó åòà-
ï³ ³ áóäóòü çàâåðøåí³ â÷àñíî.Âèêî-
íàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðî³íñïåêòó-
âàâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó áóä³â-

íèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî.

«Ïðèºìíî çàçíà÷èòè, ùî áóä³-
âåëüíèêè ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç çàâäàí-
íÿìè,ÿê³ ¿ì ïîñòàâèëè, ³ ðîáîòè áó-

äóòü çàâåðøåí³ çã³äíî ç ãðàô³êîì.
Òîæ,ÿê ³ îá³öÿâ ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî,
îíîâëåíèé ê³íîòåàòð «Æîâòåíü»
â³äêðèºòüñÿ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 18
æîâòíÿ. Íàðàç³ âåäóòüñÿ ðîáîòè â
äåííó ³ í³÷íó çì³íè.

Çàãàëîì íà îá’ºêò³ ïðàöþþòü
áëèçüêî 300 ëþäåé.Äî ðåêîíñòðóê-
ö³¿ áóëà çàëó÷åíà ïîòóæíà ïðîåêò-
íà ãðóïà,çàâäÿêè ÿê³é âäàëîñÿ ïðî-
ðàõóâàòè íàéìåíø³ äåòàë³ äëÿ îïòè-
ìàëüíî¿ ðîáîòè ê³íîòåàòðó.Ââàæàþ,
ùî ðîáîòè âèêîíàí³ íà â³äì³ííî»,—
çàóâàæèâ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî.

Â³í äîäàâ,ùî ïðèì³ùåííÿ ê³íî-
òåàòðó áóäå îñíàùåíå íàéíîâ³òí³øè-
ìè òåõíîëîã³ÿìè îïîâ³ùåííÿ òà ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè, ùî äîçâîëèòü ïî-
ïåðåäæóâàòè áóäü-ÿê³ íåáåçïå÷í³
ñèòóàö³¿ �

Ðîáîòè íà Ï³âäåííîìó ìîñòîâîìó
ïåðåõîä³ çàâåðøåí³ ðàí³øå 
çàïëàíîâàíîãî

ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÀ ãàëåðåÿ ìèñ-
òåöòâ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ìàº
ñòàòè ìàéäàí÷èêîì äëÿ ñó÷àñ-
íîãî ìèñòåöòâà òà ïðåäñòàâëÿòè
ðîáîòè õóäîæíèê³â, ñêóëüïòîð³â,
äèçàéíåð³â, ïèñüìåííèê³â òà ³í-
øèõ êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â äëÿ øè-
ðîêî¿ àóäèòîð³¿. Ãîñò³ ãàëåðå¿ òà-
êîæ çìîæóòü äîëó÷àòèñÿ äî ìèñ-
òåöòâà — òóò ïðîâîäèòèìóòü ìàé-
ñòåð-êëàñè äëÿ ä³òëàõ³â, çóñòð³-
÷³ ç ìèòöÿìè, ÷èòàííÿ ç ïèñü-

ìåííèêàìè òà íàâ³òü ïåðôîðìàí-
ñè.

«Â³äêðèòòÿ íîâî¿ ãàëåðå¿ íà-
äàñòü ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó êóëü-
òóðè òà ìèñòåöòâ íå ëèøå ó Êèºâ³,
à é ó ðàéîí³. Àäæå, ùîá äîëó÷èòè-
ñÿ äî ìèñòåöòâà, â³äâ³äàòè õóäîæ-
íþ âèñòàâêó, ìåøêàíöÿì Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó íå îáîâ’ÿçêîâî ¿õà-
òè äî öåíòðó ì³ñòà. Òóò òàêîæ ìà-
þòü çìîãó äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ ðî-
áîòè ìèòö³-ïî÷àòê³âö³ òà âèõî-

âàíö³ ðàéîííèõ öåíòð³â äèòÿ÷î¿
òâîð÷îñò³ é ³íøèõ çàêëàä³â êóëü-
òóðè ðàéîíó»,— çàçíà÷èëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ïåðøî¿
ìóí³öèïàëüíî¿ ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà îáëàøòóâàííÿ
òà â³äêðèòòÿ ìóí³öèïàëüíîãî çàêëà-
äó êóëüòóðè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áó-
ëî âèä³ëåíî áëèçüêî 1 ìëí ãðí. Îä-
íèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ä³-
ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè º ñòâîðåííÿ
áåçáàð’ºðíîãî ïðîñòîðó ó ñòîëèö³.
Ñàìå òîìó ïðèì³ùåííÿ ãàëåðå¿ áó-
ëî îáëàäíàíå ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá
áåçïåðåøêîäíîãî ïåðåñóâàííÿ ëþ-
äåé ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè �

Íà Òðîºùèí³ â³äêðèëè ìóí³öèïàëüíó
ãàëåðåþ ìèñòåöòâ

Îíîâëåíèé ê³íîòåàòð «Æîâòåíü» â³äêðèþòü 18 æîâòíÿ

ÍÀ ÎÑÒÀÍÍÜÎÌÓ ïëåíàðíîìó
çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ
ïðî âñòàíîâëåííÿ ïîâíîâàæåíü
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(ÊÌÄÀ) ùîäî ðåãóëþâàííÿ ö³í
(òàðèô³â) íà ñîö³àëüíî çíà÷óù³
ïîñëóãè àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì, âñòàíîâ-
ëåíî, ùî ñîö³àëüíî çíà÷óùèìè
ïîñëóãàìè àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-

ïîðòó º ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â àâòîáóñíèìè ìàðøðó-
òàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ,
íà ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâåçåí-
íÿ â çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó.

Ïðèéíÿòòÿ äàíîãî ð³øåííÿ
äîçâîëèòü ÊÌÄÀ âñòàíîâëþâà-
òè òàðèôè íà ïîñëóãè ì³ñüêîãî
àâòîòðàíñïîðòó ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â ç óðàõóâàííÿì Ìåòî-
äèêè ðîçðàõóíêó òàðèô³â íà ïî-
ñëóãè ïàñàæèðñüêîãî àâòîìîá³ëü-

íîãî òðàíñïîðòó, çàòâåðäæåíî¿
íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîð-
òó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè â³ä
17.11.2009.

Öå äîçâîëèòü çàäîâîëüíèòè
ñîö³àëüí³ ïîòðåáè, ðåàë³çóâàòè
ãàðàíò³¿ äåðæàâè ùîäî ï³ëüãîâèõ
óìîâ êîðèñòóâàííÿ ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì òà âèêîíàííÿ îðãà-
íîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè îáîâ’ÿçê³â �

ÊÌÄÀ âñòàíîâëþâàòèìå òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â ì³ñüêèì àâòîòðàíñïîðòîì

Ó ÊÈªÂ² ïîâèíåí áóòè Ìåìîð³àë æåðòâàì Ãîëî-
êîñòó, ùîá çáåðåãòè ïàì’ÿòü ïðî òèõ, õòî çàãèíóâ,
à òàêîæ ïðî òèõ ëþäåé, ÿê³ ðÿòóâàëè ºâðå¿â â³ä çà-
ãèáåë³ â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðî öå çàÿâèâ
ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç Ïðà-
âåäíèêàìè Áàáèíîãî ßðó.

«Ñüîãîäí³ ìè òðàäèö³éíî ç³áðàëèñÿ ó ö³é çàë³,
ùîá âøàíóâàòè òèõ, õòî, ðèçèêóþ÷è ñâî¿ì æèò-
òÿì, ðÿòóâàâ ºâðå¿â òà â³éñüêîâîïîëîíåíèõ â³ä çà-
ãèáåë³ ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè»,— ñêàçàâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî. Â³í çàçíà÷èâ, ùî íàðàç³ ó ñâ³ò³ áëèçü-
êî äâîõ òèñÿ÷ Ïðàâåäíèê³â, ìàéæå òðèñòà ç íèõ
ìåøêàþòü â Óêðà¿í³ ³ âæå ìåíøå ñòà Ïðàâåäíèê³â
Áàáèíîãî ßðó — ó Êèºâ³ �

Â ìåð³¿ âøàíóâàëè Ïðàâåäíèê³â Áàáèíîãî ßðó

ÔÀÕ²ÂÖ² ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» çàïî-
÷àòêîâóþòü³í³ö³àòèâó «ÏàðêART»,
ó ðàìêàõ ÿêî¿ íà òåðèòîð³¿ êîæ-
íîãî ïàðêó ³ ñêâåðó Êèºâà áóäå
ñòâîðåíî àðò-ìàéäàí÷èêè, ÿê³
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ
áóäü-ÿêèõ ì³ñüêèõ çàõîä³â, çîê-
ðåìà óðîê³â òàíö³â äëÿ ä³òåé òà
äîðîñëèõ, êîíêóðñ³â îðàòîðñüêî-
ãî ìèñòåöòâà äëÿ ó÷í³â øê³ë, ñå-
àíñ³â ñõ³äíèõ ìåäèòàòèâíèõ ìå-
òîäèê. Òàêîæ ó ðàìêàõ ö³º¿ ³í³ö³-
àòèâè êîìóíàëüíèêè çàêëèêà-

þòü âñ³õ íåáàéäóæèõ äîëó÷èòè-
ñÿ äî «ÏàðêART» ³ ïðîïîíóþòü
ñêóëüïòîðàì ðîçì³ñòèòè ñâî¿ òâî-
ð³ííÿ íà òåðèòîð³¿ ïàðê³â. Ñâîºþ
÷åðãîþ, çåëåíáóä³âö³ âñòàíîâ-
ëÿòü ðîçêëàä çàïðîïîíîâàíèõ
çàõîä³â, ùîá óñ³ îõî÷³ ìîãëè âçÿ-
òè â íèõ ó÷àñòü.

Çàÿâêè òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî
îáëàøòóâàííÿ àðò-ìàéäàí÷èê³â
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