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ÑÒÀÐ² âàãîíè ï³äçåìêè, ÿêèì óæå
á³ëüøå 50-òè ðîê³â, ïîñëóæàòü çíî-
âó ìåøêàíöÿì òà ãîñòÿì ñòîëèö³.
Çàâäÿêè êîøòàì Ê³îòñüêîãî ïðî-
òîêîëó ó Êèºâ³ ðåêîíñòðóþþòü ðó-
õîìèé ñêëàä ìåòðîïîë³òåíó. Â³ä-
òàê äî ê³íöÿ ðîêó íà ë³í³¿ âèéäóòü
25 îíîâëåíèõ âàãîí³â. «Ôàêòè÷íî
óäâ³÷³ äåøåâøå ìîäåðí³çóâàòè ñòà-
ð³ âàãîíè 60-õ ðîê³â âèïóñêó, í³æ
êóïóâàòè íîâ³.Îíîâëåí³ ïîòÿãè â³ä-
ïîâ³äàþòü âñ³ì òåõí³÷íèìè õàðàê-
òåðèñòèêàì. Âîíè íàä³éí³ø³, í³æ
íîâ³»,— ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» Â³êòîð Áðàã³íñüêèé.
Çàãàëîì ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ìàº ìî-
äåðí³çóâàòè 260 ñòàðèõ âàãîí³â. Öÿ

ðîáîòà ïî÷àëàñÿ ùå ìèíóëîãî ðî-
êó. «Ìè ïðîäîâæóºìî îíîâëþâàòè
ðóõîìèé ñêëàä Êè¿âñüêîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó. Òîð³ê âæå ìîäåðí³çóâà-
ëè 95 âàãîí³â. Ñüîãîäí³ ùå 10 âà-
ãîí³â ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ. Ùå
15 ì³ñòî îòðèìàº äî ê³íöÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó.Çàâäÿêè ê³îòñüêèì êîø-
òàì, ï³äòðèìö³ óðÿäó ßïîí³¿ Êè¿â
ìîæå îíîâëþâàòè ðóõîìèé ñêëàä
ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè»,— ïîâ³äîìèâ
ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â ñâîþ
÷åðãó ïîñîë ßïîí³¿ çàçíà÷èâ, ùî
ÿê³ñòü ìîäåðí³çîâàíèõ âàãîí³â íå
ïîñòóïàºòüñÿ òèì, ÿê³ êóðñóþòü â
ÿïîíñüêîìó ìåòðî. «Øâèäê³ñòü Òî-
ê³éñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó íå äóæå
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä Êè¿âñüêîãî. ß ââà-

æàþ, ùî äëÿ îäíîãî ç íàéøâèäøèõ
âèä³â ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó âàæëè-
âî çáåð³ãàòè áåçïåêó ïàñàæèð³â òà
ïóíêòóàëüí³ñòü.ß ðàäèé,ùî ìè ìî-
æåìî ñï³âïðàöþâàòè ç íàøèìè
ïàðòíåðàìè â Êèºâ³. Öå ìàñøòàá-
íèé ïðîåêò, ÿêèé êîøòóº 100 ìëí
ºâðî. Ñïîä³âàþñü, ùî êè¿âñüêà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïðîäîâæóâàòèìå ñï³â-
ïðàöþ, ïîêè íå îíîâèòü óâåñü ðó-
õîìèé ñêëàä ñòîëè÷íîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó. Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî çàâäÿ-
êè íàøîìó ïðîåêòó âäàºòüñÿ ñêîðî-
òèòè åíåðãîâèòðàòè íà 30 %, ³ öå
çíà÷íèé ðåçóëüòàò»,— ñêàçàâ Ñóì³
Ø³ãåê³. Òàêîæ ïîñîë ßïîí³¿ äîäàâ,
ùî òðèâàº ïåðåâ³ðêà âèêîðèñòàí-
íÿ ê³îòñüêèõ êîøò³â. Íà éîãî äóì-
êó, ïîêè ùî ïîðóøåíü íå âèÿâè-
ëè. Ãîñòÿì îíîâëåí³ âàãîíè ñïîäî-
áàëèñÿ. Âîíè ì³ñòê³, êîìôîðòí³ òà
áåçïå÷í³. Òàêà ìîäåðí³çàö³ÿ ïî-
äîâæóº ¿õ òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ ùå
íà 20 ðîê³â. Ó âàãîíàõ ïîë³ïøåí³
óìîâè ïðàö³ ìàøèí³ñò³â — êàá³íà
îñíàùåíà êîíäèö³îíåðîì, åðãî-
íîì³÷íèì ïóëüòîì óïðàâë³ííÿ. Äëÿ
ïðèêëàäó, Ñåðã³é Õîìåíêî ðîçïî-
â³â, ùî ìàøèí³ñòîì ïðàöþº 20 ðî-
ê³â. Êàæå, ùî çà âñå æèòòÿ âïåðøå

ïîùàñòèëî ïðàöþâàòè çà ñó÷àñíè-
ìè ñòàíäàðòàìè. «Êàá³íà òóò çðó÷-
íà, ïîòÿãîì ëåãêî óïðàâëÿòè. Â³í
ñòàâ á³ëüø ïëàâíî çóïèíÿòèñÿ òà
ðîçãàíÿòèñÿ. Äî òîãî æ, ðóõàºòüñÿ
áåç êîëèâàííÿ»,— ä³ëèòüñÿ âðà-
æåííÿìè ìàøèí³ñò. Íà çàïèòàí-
íÿ, ÷è ï³ä³éìàòèìåòüñÿ îïëàòà çà
ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³, êåð³âíèö-
òâî ì³ñòà çàïåâíèëî, ùî í³. À îò
ìîäåðí³çîâóâàòè íå ëèøå âàãîíè
ï³äçåìêè, à é óâåñü òðàíñïîðò âëà-
äà Êèºâà ìàº íàì³ð. «Ìè ðîáèìî
âñå, ùîá öå çä³éñíèòè. Êóïóºìî íî-
â³ òðîëåéáóñè. Äíÿìè îòðèìàëè
ñó÷àñíèé òðàìâàé 4-ãî ïîêîë³ííÿ
ïîëüñüêî¿ êîìïàí³¿ Pesa. Öå êîì-
ôîðòíèé âàãîí ³ç íèçüêîþ ï³äëî-
ãîþ ³ ñïåö³àëüíèì ï³äéîìíèêîì
äëÿ ëþäåé ³ç îáìåæåíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè. Äî òîãî æ ó âàãîí³ ìîæíà
ï³äêëþ÷èòèñÿ äî Wi-Fi òà ï³äçàðÿ-
äèòè òåëåôîí.Íåùîäàâíî ìè çàïóñ-
òèëè Wi-Fi ó Êè¿âñüêîìó ìåòðîïî-
ë³òåí³ ³ íàäàëè ìîæëèâ³ñòü ïàñà-
æèðàì îïëàòèòè ïðî¿çä áàíê³â-
ñüêîþ êàðòêîþ. Öå äóæå çðó÷íî.
Ò³ëüêè ï’ÿòü ì³ñò ó ñâ³ò³ ïðîïîíó-
þòü òàêó ïîñëóãó»,— ñêàçàâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî �

Ìàéæå ÿê â Òîê³î
� Ó ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè äðóãó ÷åðãó ìîäåðí³çîâàíèõ âàãîí³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ 

çà êîøòè Ê³îòñüêîãî ïðîòîêîëó

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà ïîñîë ßïîí³¿ Ñóì³
Ø³ãåê³ ïåðøèìè ïðîâåëè òåñò-äðàéâ îíîâëåíîãî
ïîòÿãà ìåòðî. Â ñåðåäèí³ â³í — ÿñêðàâî îñâ³òëå-
íèé, ñó÷àñíèé ³ ïðè öüîìó åêîíîìíèé. Íàðàç³ âæå
10 òàêèõ âàãîí³â ãîòîâ³ îáñëóãîâóâàòè ñòîëè÷íèõ
ïàñàæèð³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó ìîäåðí³çîâàíèõ âàãîíàõ ìåòðîïîë³òåíó ïîë³ïøåí³ óìîâè ïðàö³ ìàøèí³ñò³â – êàá³íà îñíàùåíà êîíäèö³îíåðîì, åðãîíîì³÷íèì ïóëüòîì óïðàâë³ííÿ

Ó Êèºâ³ ï³äêëþ÷åí³ 
äî îïàëåííÿ âñ³ 
øêîëè, äèòñàäêè 
òà ïîíàä 8200 áóäèíê³â

Ó Êèºâ³ ï³äêëþ÷åí³ äî öåíòðàëüíîãî

îïàëåííÿ á³ëüøå 8200 æèòëîâèõ áó-

äèíê³â, à òàêîæ âñ³ øêîëè, äèòñàäêè

òà ïîëîãîâ³ áóäèíêè. Ïðî öå çàÿâèâ

ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî. «Ñòàíîì

íà â÷îðà äî òåïëà âæå ï³äêëþ÷åíî

8240 ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â, ùî ñòàíî-

âèòü ïîíàä 74 % æèòëîâîãî ôîíäó. ²

öåé ïðîöåñ òðèâàº.Êð³ì òîãî,âæå çà-

áåçïå÷åí³ òåïëîì âñ³ äèòñàäêè òà øêî-

ëè, ïîëîãîâ³ áóäèíêè ³ ë³êàðí³. Çàãà-

ëîì ï³äêëþ÷åí³ äî îïàëåííÿ 1148

çàêëàä³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Ïðîäîâ-

æóºìî ï³äêëþ÷åííÿ çã³äíî ç ãðàô³-

êîì ³ ðîçðàõîâóºìî,ùî äî ê³íöÿ òèæ-

íÿ ó äîì³âêàõ âñ³õ êèÿí áóäå òåïëî»,—

çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà Îáîëîí³ — íîâèé
ñêâåð

Äíÿìè êîëåêòèâ «Êè¿âçåëåíáóäó» Îáî-

ëîíñüêîãî ðàéîíóñòâîðèâ íîâèé ñêâåð.

Çîêðåìà êîìóíàëüíèêè âèñàäèëè 65

äåðåâ,500 êóù³â òà ãàçîí (1570ì2),âñòà-

íîâèëè 6 ëàâ òà 6 óðí, ïðîêëàëè äî-

ð³æêè (630 ì2). Äëÿ çáåðåæåííÿ åñ-

òåòè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³ òà ùîá ïåðå-

øêîäèòè çà¿çäàì àâòî íà çåëåíó çîíó,

ôàõ³âö³ âñòàíîâèëè ìåòàëåâó äåêî-

ðàòèâíó îãîðîæó.

Ó ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ 
ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â óïðàâ-

ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó,ó

ñóáîòó òà íåä³ëþ â ñòîëèö³ â³äáóäóòü-

ñÿ ÿðìàðêè.Çîêðåìà 17æîâòíÿ òîðãó-

âàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà

âóë. Ïàíüê³âñüê³é, íà âóë. Áóðìèñòåí-

êà (â ìåæàõ âóë.Âàñèëüê³âñüêî¿ òà Ëî-

ìîíîñîâà); â Äàðíèöüêîìó—íà âóë.Ðå-

âóöüêîãî; íà ðîç³ âóë.Êðóïñüêî¿ òà ²ë-

ë³÷à, â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Ìàð-

øàëà Æóêîâà (â ìåæàõ âóë. Êîñìîíà-

âòà Âîëêîâà òà ïðîñï. Ë³ñîâîãî), íà

âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà (â ìåæàõ âóë.

Ì³ëþòåíêà òà Ìàðøàëà Æóêîâà); â

Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ. Ïðàö³, 3-

9; â Îáîëîíñüêîìó—íà âóë.Ì.Ìàéî-

ðîâà, 1-5, íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 6

(á³ëÿ áëîêó «À» ÒÐÖ «Dream Town»); â

Ïîä³ëüñüêîìó—íà ïðîñï.Ìîñêîâñüêî-

ìó (á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); íà âóë.

Ñâ³òëèöüêîãî,31-35,â Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó— íà âóë. Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à,

19-25; íà âóë. Àêàäåì³êà Ê³ïð³àíîâà,

2-28; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó—íà âóë.Âîë-

ãîãðàäñüê³é, 10 (â ìåæàõ âóë. Âîëãî-

ãðàäñüêî¿ òà ².Íåõîäè),ó ïðîâ.Êîâàëü-

ñüêîìó (â ìåæàõ âóë.Ìåòàë³ñò³â òà Ñìî-

ëåíñüêî¿),â Øåâ÷åíê³âñüêîìó—íà âóë.

Òàòàðñüê³é, 32-38.

Ó íåä³ëþ,18 æîâòíÿ ó ì³ñò³ ÿðìàð-

êóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

íà âóë.Êîìïîçèòîðà Ìåéòóñà; â Îáî-

ëîíñüêîìó—íà âóë.Äí³ïðîâîäñüê³é,

13/1, â Äàðíèöüêîìó — íà ðîç³ âóë.

Êðóïñüêî¿ òà ²ëë³÷à; â Ïîä³ëüñüêîìó—

íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 31-35.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до розпорядження Київського міського 

голови від 18.09.2015 № 648 «Про проведення 16.10.2015 
депутатських слухань Київської міської ради VII скликання»

Розпорядження № 716 від 9 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Статуту тери"

торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805,
статті 30 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351,
з метою залучення громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови�від�18.09.2015�№ 648�«Про

проведення�16.10.2015�деп�татсь�их�сл�хань�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ання»�та�і�зміни:

— п�н�т�перший�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Провести�15�жовтня�2015�ро���о�10.00�деп�-

татсь�і�сл�хання�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�залі�за-

сідань�на�10-м��поверсі,��імната�1017�(в�лиця

Хрещати�,�36).»

2.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої

місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозді-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�пра-

цівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��

встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

Про виконання обов’язків директора Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 699 від 1 жовтня 2015 року

У зв’язку з тимчасовою непрацездатністю директора Департаменту містобудування та архітектури вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Целовальника С. А.:

1.�Ви�онання�обов’яз�ів�дире�тора�Депар-

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�02�жовт-

ня�2015�ро���на�період�тимчасової�непраце-

здатності�Целовальни�а�С.�А.�по�ласти�на�Бон-

дар�Г.�В.�—�заст�пни�а�дире�тора�Департа-

мент� —�начальни�а��правління�ландшафтної

архіте�т�ри,��омпле�сно�о�бла�о�строю�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�23�вересня�2015�ро���№ 672�«Про�ви�о-

нання�обов’яз�ів�дире�тора�Департамент��міс-

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

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

жавної�адміністрації)»�визнати�та�им,�що�втра-

тило�чинність.

Голова В. Кличко

Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної
посади директора комунального підприємства 

«Київтранспарксервіс»
Розпорядження № 711 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення кон"
курсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств:

1.�Провести�до�13�листопада�2015�ро����он-

��рсний�відбір�на�заміщення�ва�антної�посади

дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

транспар�сервіс».

2.�Затвердити�Порядо��проведення��он��рс-

но�о�відбор��на�заміщення�ва�антної�посади

дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

транспар�сервіс»,�що�додається.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

ти�ор�анізаційно-правових�заходів�для�прове-

дення��он��рсно�о�відбор��відповідно�до�п�н�-

т��1�цьо�о�розпорядження.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження��

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

01.10.2015�№�711

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс»
Стаття�1.�Сфера�дії�Положення

Це�Положення�визначає�правові�та�ор�анізаційні�засади�проведення��он��рсно�о�відбор���ан-

дидатів�на�заміщення�ва�антної�посади�дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�-

сервіс»�(далі —��ерівна�посада).

Стаття�2.�Вимо�и�до��андидатів�на��ерівні�посади

1.�Кандидатом�на��ерівн��посад��може�б�ти�особа,�я�а:

1)�має�вищ��освіт��за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�«спеціаліст»�або�«ма�істр»;

2)�має�досвід�роботи�на��ерівних�посадах�на�підприємствах,��становах�або�ор�анізаціях�не-

залежно�від�форм�власності�(в�том��числі��осподарсь�их�товариствах),�або�в�ор�анах�держав-

ної�влади,�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання���відповідній�сфері��правління�не�менше�3�ро�ів;

3)�володіє�державною�мовою;

4)�має�висо�і�моральні,�ділові,�професійні�я�ості�та�ор�анізаторсь�і�здібності,�здатна�за�сво-

їми�діловими�та�моральними�я�остями,�освітнім�і�професійним�рівнем�ви�он�вати�відповідні

обов’яз�и;

5)�щодо�я�ої�відс�тні�обставини,�передбачені�в�частині�др��ій�цієї�статті.

6)�відповідає�іншим�вимо�ам�до��ерівни�а�с�б’є�та��осподарювання���випад�ах,�передбаче-

них�за�онодавством�У�раїни.

2.�Не�може�б�ти��андидатом�на��ерівн��посад��особа,�я�а:

1)�за�рішенням�с�д��визнана�недієздатною�або�обмежено�дієздатною;

2)�має�с�димість�за�вчинення�злочин�,�я�що�та�а�с�димість�не�по�ашена�або�не�знята�в��ста-

новленом��за�онодавством�поряд���(�рім�реабілітованої�особи),�або�на�я���протя�ом�останньо-

�о�ро���на�ладалося�адміністративне�стя�нення�за�вчинення��ор�пційно�о�правопор�шення;

3)�притя�алася�на�підставі�обвин�вально�о�виро��,�я�ий�набрав�за�онної�сили,�до��риміналь-

ної�відповідальності�за�вчинення��ор�пційно�о�правопор�шення�або�правопор�шення,�пов’яза-

но�о�з��ор�пцією;

4)�відповідно�до�виро���с�д�,�що�набрав�за�онної�сили,�позбавлена�права�обіймати�певні�по-

сади�або�займатися�певною�діяльністю;

5)�є�членом�ор�анізації,��творення�і�діяльність�я�ої�заборонено�за�оном�або�с�дом;

6)�призначення�я�ої�на�посад��дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»

с�перечитиме�вимо�ам�за�онодавства�щодо�роботи�іноземців,��ромадян�У�раїни,�я�і�мають��ро-

мадянство�іноземної�держави�(держав),�або�осіб�без��ромадянства;

7)���разі�призначення�б�де�безпосередньо�підпоряд�ована�особі,�я�а�є�її�близь�ою�особою�від-

повідно�до�За�он��У�раїни�«Про�запобі�ання��ор�пції»;

8)�не�подала�де�ларацію�за�мин�лий�рі��за�формою�де�ларації,�встановленою�для�осіб,��пов-

новажених�на�ви�онання�ф�н�цій�держави�або�місцево�о�самовряд�вання�(де�ларацію�про�май-

но,�доходи,�витрати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер�)���випад��,�я�що�повинна�б�ла�її�по-

давати.

Стаття�3.�Форм�вання�с�лад��Кон��рсної��омісії

1.�Визначення��андидат�р�для�призначення�на��ерівн��посад��здійснюється�на�підставі�від-

�рито�о��он��рсно�о�відбор��на�заміщення�ва�антної��ерівної�посади�(далі —��он��рс),�що�про-

водиться��он��рсною��омісією�з�проведення��он��рсно�о�відбор��на�заміщення�ва�антної�по-

сади�дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»�(далі —�Кон��рсна��омісія).

Для�проведення��он��рс��Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��от�є�та�подає�в��становле-

ном��поряд���прое�т�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�про��творення�Кон��рсної��о-

місії.

2.�До�с�лад��Кон��рсної��омісії�входять:

1)�три�особи,�визначені�Київсь�им�місь�им��оловою,���том��числі�за�поданням�Департамен-

т��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації);

2)�дві�особи,�визначені�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт��та

зв’яз��;

3)�одна�особа,�визначена�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради;

4)�одна�особа,�визначена�за�поданням�ор�анізацій��ал�зевих�профспіло����місті�Києві,��ромад-

сь�их�ор�анізацій�відповідної�сфери�діяльності;

5)�дві�особи,�визначені�за�поданням��ромадсь�их�ор�анізацій,�я�і�спеціаліз�ються���сфері�про-

тидії��ор�пції.

Кон��рсна��омісія�вважається�повноважною�в�разі�визначення�в�її�с�ладі�не�менше�п’яти�осіб.

С�лад�Кон��рсної��омісії�не�пізніше,�я��на�третій�робочий�день�після�отримання�відомостей

про�визначення�с�лад��Кон��рсної��омісії,�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови,���я�ом��та�ож�визначаються�дата,�час�та�місце�проведення�першо�о�засідання�Кон-

��рсної��омісії.

Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�підля�ає�оприлюдненню�на�Єдином��веб-порта-

лі�територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.gov.ua�на�наст�пний�робочий�день�з�дня�йо�о�ви-

дання.

4.�Членами�Кон��рсної��омісії�мож�ть�б�ти�лише�особи,�я�і�мають�бездо�анн��ділов��реп�та-

цію,�висо�і�професійні�та�моральні�я�ості,�с�спільний�авторитет.

5.�Не�може�б�ти�членом�Кон��рсної��омісії�особа,�я�а:

1)�підпадає�під�дію�обмежень,�встановлених�п�н�тами�1-5�частини�др��ої�статті�2�цьо�о�По-

ложення;

2)�є��андидатом�на��ерівн��посад�,�йо�о�близь�ою�особою�або�близь�ою�особою�с�б’є�та

форм�вання�с�лад��Кон��рсної��омісії�(б�дь-�о�о�з�йо�о�членів)�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

запобі�ання��ор�пції»;

3)�своїм�в�люченням�до�с�лад��Кон��рсної��омісії�з�мовлює�вини�нення�реально�о�або�потен-

ційно�о��онфлі�т��інтересів.

6.�У�разі�вини�нення�щодо�одно�о�або��іль�ох�членів�Кон��рсної��омісії�обставин,�передба-

чених�частиною�п’ятою�цієї�статті,�члени�Кон��рсної��омісії�зобов’язані�в�невід�ладном��поряд-

���самостійно�подавати�Київсь�ом��місь�ом���олові�письмов��заяв��про�самовідвід.

У�разі�вини�нення�(виявлення)�щодо�одно�о�або��іль�ох�членів�Кон��рсної��омісії�обставин,

передбачених�частиною�п’ятою�цієї�статті,�після�форм�вання�с�лад��Кон��рсної��омісії,�та�і�чле-

ни�Кон��рсної��омісії�підля�ають�заміні�не�пізніше�5�робочих�днів�після�встановлення�(виявлен-

ня)�зазначених�обставин.

Члени�Кон��рсної��омісії�та�ож�мож�ть�б�ти�замінені�за�проп�щення�без�поважних�причин

двох�або�більше�засідань�Кон��рсної��омісії.�Поважними�причинами�проп�щення�засідання�Кон-

��рсної��омісії�є:

1)�відс�тність�особи���зв’яз���з�відрядженням,�тимчасовою�непрацездатністю,�відп�ст�ою;

2)�неоприлюднення�інформації�про�дат�,�час�та�місце�проведення�засідання��омісії�на�Єди-

ном��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.gov.ua�не�пізніше,�ніж�за�48��оди-

ни�до�їх�почат��.

Заміна�членів�Кон��рсної��омісії�відб�вається�відповідно�до�цьо�о�Поряд���та�не�має�наслід-

�ом�з�пинення�її�роботи�(о�рім�випад��,�я�що�Кон��рсна��омісія�є�неповноважною�відповідно

до�частини�третьої�статті�4�цьо�о�Положення)�або�проведення��он��рс��спочат��.

Стаття�4.�Ор�анізація�роботи�Кон��рсної��омісії

1.�Перше�засідання�Кон��рсної��омісії�проводиться�відповідно�до�розпорядження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови.

2.�Рішення�Кон��рсної��омісії�приймаються�шляхом�від�рито�о�поіменно�о��олос�вання.

3.�Рішення�Кон��рсної��омісії�вважається�прийнятим,�я�що�за�ньо�о�на�засіданні�Кон��рсної

�омісії�про�олос�вало�не�менше�п’яти�членів�Кон��рсної��омісії.

4.�Голова�та�се�ретар�Кон��рсної��омісії�обираються�на�першом��засіданні�Кон��рсної��омі-

сії�з�числа�її�членів�від�різних�с�б’є�тів�форм�вання�с�лад��Кон��рсної��омісії.

Голова�або�се�ретар�Кон��рсної��омісії�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�першо�о

засідання�Кон��рсної��омісії���письмовом��ви�ляді�витребов�ють����ом�нально�о�підприємства

«Київтранспар�сервіс»�відомості�про�йо�о�фінансово-е�ономічне�становище,�об�мовлені�час-

тиною�сьомою�статті�6�цьо�о�Положення.

Ком�нальне�підприємство�«Київтранспар�сервіс»�в�еле�тронном��ви�ляді�надсилає�Кон��рс-
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ній��омісії�витреб�вані�матеріали�не�пізніше�ніж�на�п’ятий�день�після�отримання�відповідної�ви-

мо�и�від��олови�або�се�ретаря�Кон��рсної��омісії.

5.�Засідання�Кон��рсної��омісії�є�від�ритими�для�представни�ів�засобів�масової�інформації�та

�ромадсь�ості.

6.�Інформація�про�дат�,�час�та�місце�проведення�засідань�Кон��рсної��омісії�оприлюднюєть-

ся�на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.�ua�не�пізніше�ніж

за�48��один�до�їх�почат��.

7.�Засідання�Кон��рсної��омісії,�прийняті�нею�рішення�та�рез�льтати�від�рито�о�поіменно�о

�олос�вання�оформлюються�прото�олом,�я�ий�підпис�ється�всіма�прис�тніми�на�засіданні�чле-

нами��омісії.

Кожен�член�Кон��рсної��омісії�може�додати�до�прото�ол��свою�о�рем��д�м���протя�ом�два-

надцяти��один�після�оформлення�прото�ол�.

Копія�прото�ол��разом�з�доданими�до�прото�ол��о�ремими�д�м�ами�(��разі�наявності)�не�піз-

ніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�завершення�засідання,�з��рах�ванням�час�,�відведено�о

на�с�ладання�о�ремої�д�м�и,�надсилаються�се�ретарем�Кон��рсної��омісії�Департамент��транс-

портної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

Кон��рсна��омісія�оприлюднює�с�ановані��опії�прото�ол��засідання�та�доданих�до�ньо�о�те�-

стів�о�ремої�д�м�и�на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.

ua�невід�ладно�після�надсилання�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

8.�Робот��Кон��рсної��омісії�забезпеч�є�Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

Стаття�5.�Повноваження�Кон��рсної��омісії

1.�Кон��рсна��омісія:

1)�визначає�ре�ламент�своєї�роботи;

2)�розміщ�є�о�олошення�про��мови�та�стро�и�проведення��он��рс��на�Єдином��веб-порталі

територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.�ua�не�пізніше�ніж�за�30�днів�до�завершення�стро-

���подання�до��ментів�для��часті�в��он��рсі;

3)�приймає�та�роз�лядає�до��менти,�подані�особами,�я�і�претенд�ють�на�зайняття��ерівної�по-

сади,�для��часті�в��он��рсі,�перевіряє�їх��омпле�тність,�повнот��та�відповідність�вимо�ам�цьо-

�о�Положення;

4)�за�рез�льтатами�роз�ляд��до��ментів,�поданих�особами,�я�і�претенд�ють�на�зайняття��е-

рівної�посади,�для��часті����он��рсі,��хвалює�рішення�про�доп�с��або�відмов��від�їх�доп�с���до

�он��рс�;

5)�забезпеч�є�від�ритість��он��рс��відповідно�до�вимо��цьо�о�Положення;

6)�відбирає�шляхом��олос�вання�з�числа��часни�ів�не�більше�трьох��андидатів,�я�і�з�ідно�з�об-

�р�нтованим�в�письмовом��ви�ляді�рішенням�Кон��рсної��омісії�мають�най�ращі�професійний

досвід,�знання�і�я�ості�для�ви�онання�обов’яз�ів�на��ерівній�посаді,�вносить�подання�Київсь�о-

м��місь�ом���олові�щодо�призначення�одно�о�з�визначених�Кон��рсною��омісією��андидатів�на

�ерівн��посад� —�на�вибір�Київсь�о�о�місь�о�о��олови;

7)�оприлюднює�на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.�ua

інформацію�про�осіб,�я�і�подали�заяв��на��часть����он��рсі,�інформацію�про��андидатів,�я�і�б�-

ли�відібрані�Кон��рсною��омісією�для�подання�на�роз�ляд�Київсь�ом��місь�ом���олові,�обґр�н-

товане�в�письмовом��ви�ляді�рішення�Кон��рсної��омісії�про�відбір�трьох��андидатів�з�відобра-

женням�рез�льтатів�персонально�о��олос�вання�та�об�р�нтоване�в�письмовом��ви�ляді�рішен-

ня�членів�Кон��рсної��омісії�про�відмов��в�та�ом��по�одженні;

8)�проводить�повторний��он��рс���разі:

а)�відс�тності�поданих�на��он��рс�заяв;

б)�відхилення�пропозицій��сіх��андидатів���зв’яз���з�їх�невідповідністю�вимо�ам,�що�ставлять-

ся�до�них;

в)�відхилення�всіх�визначених�Кон��рсною��омісією��андидат�р�Київсь�им�місь�им��оловою;

9)�здійснює�інші�повноваження,�передбачені�цим�Положенням.

Стаття�6.�Порядо��проведення��он��рс�

1.�О�олошення�про��мови�та�стро�и�проведення��он��рс��обов’яз�ово�повинне�містити�відо-

мості�про:

1)�наймен�вання,�місцезнаходження��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»,�ос-

новні�напрями�йо�о�діяльності;

2)�стро��і�місце�приймання�до��ментів�для��часті�в��он��рсі;

3)�с�лад�Кон��рсної��омісії�та�номер�телефон��для�довідо�;

4)�адрес��еле�тронної�пошти�Кон��рсної��омісії;

5)�перелі��до��ментів�для��часті�в��он��рсі;

6)�вимо�и�до��андидатів�на��ерівн��посад�.

2.�Особа,�я�а�претенд�є�на�зайняття��ерівної�посади�(далі —��андидат),�подає�особисто�Кон-

��рсній��омісії���визначений�в�о�олошенні�стро��та�і�до��менти:

1)�заяв��в�довільній�формі�з�наданням�з�оди�на�оброб���персональних�даних�відповідно�до

За�он��У�раїни�«Про�захист�персональних�даних»;

2)��опії�першої�та�др��ої�сторіно��паспорта��ромадянина�У�раїни�та�сторіно�,�де�зазначають-

ся�відомості�про�місце�реєстрації��андидата,�або�до��мента,�що�надається��ромадянинові�У�ра-

їни���зв’яз���з�втратою�паспорта�(для�іноземців�та�осіб�без��ромадянства —�іншо�о�до��мента,

що�посвідч�є�особ�);

3)�автобіо�рафію��андидата,�що�обов’яз�ово�повинна�містити:�прізвище�(�сі�прізвища���разі

зміни),�власне�ім’я�(�сі�власні�імена,�в�том��числі���разі�зміни)�та�по�бать�ові�(за�наявності),

число,�місяць,�рі��і�місце�народження,��ромадянство,�відомості�про�освіт�,�тр�дов��діяльність,

посад�,�місце�роботи�(заняття),��ромадсь���робот��(в�том��числі�на�виборних�посадах),�член-

ство���політичних�партіях,���том��числі�в�мин�лом�,�наявність�тр�дових�або�б�дь-я�их�інших�до-

�овірних�відносин�з�політичною�партією��продовж�ро��,�що�перед�є�поданню�заяви�(незалеж-

но�від�тривалості),�с�лад�сім’ї,�місце�реєстрації�та�фа�тично�о�проживання,��онта�тний�номер

телефон�,�адрес��еле�тронної�пошти,�відомості�про�наявність�чи�відс�тність�с�димості;

4)�чотири�фото�рафії��андидата�розміром�4x6�сантиметрів�на�паперових�носіях�та�в�еле�-

тронном��ви�ляді;

5)��опію�до��ментів�про�освіт�,�на��овий�ст�пінь,�вчене�звання;

6)��опію�заповненої�частини�тр�дової��ниж�и;

7)��опію�війсь�ово�о��вит�а�(для�війсь�овосл�жбовців�або�війсь�овозобов’язаних);

8)�довід���про�доп�с��до�державної�таємниці�(за�наявності�та�о�о�доп�с��);

9)�де�ларацію�особи,��повноваженої�на�ви�онання�ф�н�цій�держави�або�місцево�о�самовря-

д�вання�(де�ларацію�про�майно,�доходи,�витрати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер�)�за�рі�,

що�перед�є�ро��,�в�я�ом��б�ло�оприлюднене�о�олошення�про��он��рс,�за�формою,�встановле-

ною�Національним�а�ентством�з�питань�запобі�ання��ор�пції;

10)�інші�матеріали�на�розс�д��андидата.

Особа�пред’являє�Кон��рсній��омісії�ори�інали�до��ментів�на��часть����он��рсі,��опії�я�их�по-

даються�ним�до�Кон��рсної��омісії.�Се�ретар�Кон��рсної��омісії�після�ознайомлення�з�ори�іна-

лом�до��мента�ставить�на�всіх�сторін�ах�йо�о��опії�відміт���«Ори�інал�пред’явлено,�[прізвище,

ініціали],�[підпис�се�ретаря��омісії],�[дата�проставлення�відміт�и]».

3.�Се�ретар�Кон��рсної��омісії�надає��онс�льтаційн��допомо����андидатам�з�питань�оформ-

лення�та�подання�до��ментів�для��часті����он��рсі.

4.�Кон��рсна��омісія�на�своєм��засіданні��хвалює�рішення�про�доп�с���андидата�або�відмо-

в��в�доп�с���до��часті����он��рсі�не�пізніше�я��на�третій�робочий�день�з�дня�прийняття�від�ньо-

�о�до��ментів,�необхідних�для��часті����он��рсі.

У�разі�відмови��андидат��в�доп�с���до��часті����он��рсі�в�прото�олі�зазначається�підстава

для�та�ої�відмови.�У�випад��,�я�що�підстав�для�відмови�де�іль�а,���прото�олі�обов’яз�ово�ви-

черпно�зазначаються��сі�підстави.

Кандидат,�я�ом��б�ло�відмовлено�в�доп�с���до��часті����он��рсі,�має�право�на�повторне�по-

дання�до��ментів�для��часті����он��рсі�в�межах�о�олошено�о�Кон��рсною��омісією�стро���по-

дання�та�их�до��ментів�для�цьо�о��он��рс�.

5.�У�разі�відс�тності��андидатів�на��часть����он��рсі�або�відмови�в�доп�с���до��часті����он��р-

сі�всім�заявленим��андидат�рам�Кон��рсна��омісія�протя�ом�5��алендарних�днів�з�дня�завер-

шення�стро���на�подання�до��ментів�на��часть����он��рсі�(останньої�відмови�від�доп�с����ан-

дидата�до��часті�в��он��рсі)�о�олош�є�проведення�ново�о��он��рс�.

Новий��он��рс�проводиться�та�ож���разі�відхилення��сіх�запропонованих��андидат�р�Київ-

сь�им�місь�им��оловою.�Новий��он��рс���цьом��разі�о�олош�ється�протя�ом�5�днів�з�дня�отри-

мання�рішення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

6.�Відомості�з�до��ментів,�що�подаються�особами�для��часті�в��он��рсі,�оприлюднюються�на

Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.�ua��продовж�5��алендар-

них�днів�після�за�інчення�стро���подання�до��ментів�на��часть����он��рсі�та��хвалення�рішень

про�доп�с��або�відмов����доп�с���до��часті����он��рсі�щодо��ожної��андидат�ри.

Перелі��відомостей�визначається�Кон��рсною��омісією�з��рах�ванням�За�он��У�раїни�«Про

захист�персональних�даних».

7.�Не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�за�інчення�стро���подання�до��ментів�на��часть

���он��рсі�та��хвалення�рішень�про�доп�с��або�відмов����доп�с���до��часті����он��рсі�щодо��ож-

ної��андидат�ри�се�ретар�Кон��рсної��омісії�надсилає�за�адресами�еле�тронної�пошти��анди-

датів,�доп�щених�до��часті����он��рсі,�відомості�про�фінансово-е�ономічне�становище��ом�-

нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»�(файли���форматі�*.�doc,�*.�docx,�*.�rtf�або���ви-

�ляді�с�анованих��опій�до��ментів):

1)�відомості�про�баланс�(форма�№ 1);

2)�звіт�про�фінансові�рез�льтати�(форма�№ 2);

3)�звіт�про�р�х��оштів�(форма�№ 3);

4)�звіт�про�власний��апітал�(форма�№ 4);

5)�приміт�и�до�річної�фінансової�звітності�(форма�№ 5);

6)�розшифров���простроченої��редиторсь�ої�забор�ованості,�фінансовий�план�підприємства,

звіт�про�інвестиції�в�основний��апітал;

7)�стат�т��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс».

8.�За�допомо�ою�відомостей�про�фінансово-е�ономічне�становище��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Київтранспар�сервіс»,��андидати�зобов’язані�протя�ом�7��алендарних�днів�з�дня�їх�отри-

мання�розробити��он��рсні�пропозиції�та�подати�їх�особисто�Кон��рсній��омісії.

Кон��рсні�пропозиції�повинні�містити:

1)�прое�т�страте�ічно�о�план��розвит����ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»

на�середньостро�ов��перспе�тив�;

2)�детальний�першочер�овий�план�реформ�вання��ом�нально�о�підприємства�«Київтранс-

пар�сервіс»�протя�ом�одно�о�ро��;

3)�заходи�з�ви�онання�завдань,�поставлених�перед��ом�нальним�підприємством�«Київтранс-

пар�сервіс»,�та�рез�льтати�аналіз��можливих�ризи�ів,�а�та�ож�пропозиції�з�поліпшення�техні�о-

е�ономічних�та�фінансових�по�азни�ів��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»,�під-

вищення�йо�о��он��рентоспроможності�на�рин��;

4)�обся��надходжень��оштів�до�бюджет�;

5)�пропозиції�щодо�зал�чення�інвестицій�для�розвит����ом�нально�о�підприємства�«Київтранс-

пар�сервіс»;

6)�пропозиції�щодо�очі��ваної�динамі�и�поліпшення�основних�по�азни�ів�фінансово-�оспо-

дарсь�ої�діяльності��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»;

7)�інші�відомості�на�розс�д��андидата.

Членам�Кон��рсної��омісії�забороняється�б�дь-я�им�чином�ознайомлювати��андидатів�з��он-

��рсними�пропозиціями�інших��андидатів�до�за�інчення�стро���їх�подання.

Кон��рсні�пропозиції��андидатів�підля�ають�оприлюдненню�на�Єдином��веб-порталі�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�kievcity.�gov.�ua�в�день�останньо�о�засідання�Кон��рсної��омісії

(після�йо�о�завершення).

9.�Протя�ом�5��алендарних�днів�з�дня�за�інчення�стро���для�подання��он��рсних�пропозицій

Кон��рсна��омісія�проводить�засідання,�на�я�ом��вивчає��он��рсні�пропозиції.

О�рім�вивчення��он��рсних�пропозицій�та�до��ментації�на��часть����он��рсі,�Кон��рсна��омі-

сія�проводить�з��андидатами�співбесіди�та�врахов�є�їх�здатність�висловлювати�свої�д�м�и,��мін-

ня�ви�ладати�інформацію�в�письмовій�формі,��ом�ні�абельність,�та�товність,�ділові�та�вольові

я�ості,��отовність�взяти�па�себе�відповідальність,��міння�аналіз�вати�проблеми�і�нала�одж�ва-

ти�ділові�зв’яз�и,�виявляти�творчий�підхід�до�роботи,�емоційн��врівноваженість�тощо.

Основним��ритерієм�визначення�переможців��он��рс��є�про�нозні�по�азни�и�фінансово-�ос-

подарсь�ої�діяльності��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»,�зо�рема�обся��чис-

то�о�приб�т��,�спрямованість��он��рсної�пропозиції�на�ефе�тивне�ви�ористання�виробничо�о

потенціал���ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс».

10.�За�рез�льтатами�дослідження��он��рсних�пропозицій�та�проведених�співбесід�Кон��рс-

на��омісія�шляхом��олос�вання�відбирає�з�числа��часни�ів�не�більше�трьох��андидатів,�я�і�з�ід-

но�з�об�р�нтованим�в�письмовом��ви�ляді�рішенням�Кон��рсної��омісії�мають�най�ращі�профе-

сійний�досвід,�знання�і�я�ості�для�ви�онання�обов’яз�ів�на��ерівній�посаді,�вносить�подання�Ки-

ївсь�ом��місь�ом���олові�щодо�призначення�одно�о�з�визначених�Кон��рсною��омісією��анди-

датів —�па�вибір�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

Стаття�7.�Рез�льтати�проведення��он��рс�

1.�Визначені�Кон��рсною��омісією�три��андидат�ри�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ом��місь-

�ом���олові.

Київсь�ий�місь�ий��олова�протя�ом�7�робочих�днів�після�внесення�Кон��рсною��омісією�від-

повідно�о�подання�своїм�рішенням�призначає�на�посад��дире�тора��ом�нально�о�підприємства

«Київтранспар�сервіс»�одно�о�з��андидатів,�запропонованих�йом��Кон��рсною��омісією.

2.�У�разі�відхилення�Київсь�им�місь�им��оловою�всіх�визначених�Кон��рсною��омісією��анди-

дат�р�на�посад��дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»,�Кон��рсна��о-

місія�протя�ом�5��алендарних�днів�з�дня�відхилення�останньої��андидат�ри�о�олош�є�прове-

дення�ново�о��он��рс�.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на перетині Стратегічного шосе 

та проспекту Науки у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 8/1911 від 24 вересня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

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

площею�0,12��а�на�перетині�Страте�ічно�о�шо-

се�та�проспе	т��На�	и���Голосіївсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�з�ідно�з�планом-схемою,�що�до-

дається.

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро	��та�	онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро	��рішен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

за�ально�о�	орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна	ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян	�,�ви-

значен��п�н	том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі	�

с	верів�Голосіївсь	о�о�район��м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Голосіївсь	о�о�район�

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

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

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформ-

лення�права�постійно�о�	орист�вання�земель-

ною�ділян	ою�площею�0,12��а�на�перетині�Стра-

те�ічно�о�шосе�та�проспе	т��На�	и���Голосіїв-

сь	ом��районі�м.�Києва.

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

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

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян	и�площею�0,12��а�на�перетині

Страте�ічно�о�шосе�та�проспе	т��На�	и���Го-

лосіївсь	ом��районі�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на просп. 40&річчя Жовтня, 5&15 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 44/1947 від 24 вересня 2015 року

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

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

площею�0,75��а�на�просп.�40-річчя�Жовтня,�5-

15���Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва�з�ідно�з

планом-схемою,�що�додається.

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

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

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

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

район��м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Голосіївсь	о�о�район�

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

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

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформ-

лення�права�постійно�о�	орист�вання�земель-

ною�ділян	ою�площею�0,75��а�на�просп.�40-

річчя�Жовтня,�5-15���Голосіївсь	ом��районі�м.

Києва.

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

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

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян	и�площею�0,75��а�на�просп.�40-

річчя�Жовтня,�5-15���Голосіївсь	ом��районі�м.

Києва.

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

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

ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці між будівлями 

на проспекті Володимира Маяковського, 73 — 75/2 
у Деснянському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 29/1932 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд
України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи чис&
ленні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1�Надати�земельній�ділянці�площею�0,8��а

між�б�дівлями�на�проспе	ті�Володимира�Ма-

я	овсь	о�о,�73 —�75/2���Деснянсь	ом��районі

міста�Києва�стат�с�с	вер�.

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро	�»,�затвердже-

ної�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�та�продовженої�на�період�2010—

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

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озелене-

ні�території�за�ально�о�	орист�вання�міста�Ки-

єва,�що�відповідають�типоло�ічним�озна	ам�та

план�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельн�

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

до�перелі	��с	верів�Деснянсь	о�о�район��міс-

та�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь	о�о�район�

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

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

партамент��земельних�рес�рсів�ви	онавчо�о

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

	ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�а-

нізаційно-правові�заходи�щодо�оформлення

права�постійно�о�	орист�вання�земельною�ді-

лян	ою�орієнтовною�площею�0,8��а�між�б�-

дівлями�на�проспе	ті�Володимира�Мая	ов-

сь	о�о,�73 —�75/2���Деснянсь	ом��районі�міс-

та�Києва.

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

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

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян	и�орієнтовною�площею�0,8��а

між�б�дівлями�на�проспе	ті�Володимира�Ма-

я	овсь	о�о,�73 —�75/2���Деснянсь	ом��районі

міста�Києва.

5.�Це�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�оприлюд-

нити�в�	ом�нальних�засобах�масової�інформа-

ції.

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

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

ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про призначення Бондар Г. В.
Розпорядження № 698 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України, постанов Ка&
бінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 За&
кону України «Про державну службу», від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу держав&
ної служби», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівни&
ків апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

1.�Бондар�Ганн��Вячеславівн��призначити�на�посад��заст�пни	а�дире	тора�Департамент� —

начальни	а��правління�ландшафтної�архіте	т�ри,�	омпле	сно�о�бла�о�строю�Департамент��міс-

тоб�д�вання�та�архіте	т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�держав-

ної�адміністрації)�з�01�жовтня�2015�ро	��з�посадовим�о	ладом�з�ідно�зі�штатним�розписом,�я	

та	�,�що�переб�вала���	адровом��резерві.

1.1.�Присвоїти�Бондар�Г.�В.�дев’ятий�ран��державно�о�сл�жбовця.

1.2.�Відповідно�до�записів���тр�довій�	нижці�Бондар�Г.�В.�стаж�державної�сл�жби�станом�на

01�жовтня�2015�ро	��с	ладає�02�ро	и�09�місяців�03�дні.

1.3.�Виплач�вати�Бондар�Г.�В.�з�02�жовтня�2015�ро	��надбав	��за�дев’ятий�ран��державно�о

сл�жбовця���розмірі�90,00��ривень.

2.�П�н	т�2�розпорядження�Київсь	о�о�місь	о�о��олови�від�12�жовтня�2015�ро	��№ 551�«Про

звільнення�Вавриша�А.�В.»�ви	лючити.

Голова В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про укладання договорів міни квартир 
(житлових приміщень) 
з фізичними особами

Рішення Київської міської ради № 43/1946 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Житлового кодексу Української РСР, статті 60 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�У	ласти�до�овори�міни�	вартир�(житлових�при-

міщень)�між�Київсь	ою�місь	ою�радою�та�фізични-

ми�особами�з�ідно�з�додат	ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

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

трації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�дії,�по-

в’язані�з��	ладанням�до�оворів,�передбачених

п�н	том�1�цьо�о�рішення.

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

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

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

Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�житлово-	ом�-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етич-

но�о�	омпле	с�.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Адреси об'єктів нерухомого
майна, що належить на

праві комунальної власності
територіальній громаді міста

Києва

Загальна
площа

квартир,
кв. м

П. І. Б. Адреси об'єктів
нерухомого майна, що

належить на праві
власності фізичним особам

Загальна
площа

квартир
(житло%

вих
примі%
щень),
кв. м

1 2 3 4 5 6

1. вул. Борщагівська, 10, кв. 63 45,1 Костенко Софія
Володимирівна

вул. Гоголівська, 32, кв. 3 31,33

2. вул. Борщагівська, 10, кв. 62 33,0 Кирда Людмила Ігорівна вул. Гоголівська, 32, кв. 3 21,52

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�24.09.2015�№ 43/1946

ПЕРЕЛІК
квартир (житлових приміщень) для укладання договорів міни 

між Київською міською радою та фізичними особами
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3. вул. Борщагівська, 10, кв. 75 33,00 Аскальонок Володимир
Михайлович 
Аскальонок Тетяна
Григорівна

вул. Гоголівська, 32, кв. 3 29,31

4. вул. Борщагівська, 10, кв. 42 35,00

5. вул. Борщагівська, 10, кв. 131 44,1 Прохоров Анатолій
Борисович

вул. Гоголівська, 32, кв. 4 48,05

6. вул. Борщагівська, 10, кв. 48 60,4 Стрілецька Олена Семенівна 
Стрілецький Олексій
Андрійович 
Стрілецька Марина
Андріївна

вул. Гоголівська, 32, кв. 5 24,40

7. вул. Борщагівська, 10, 
кв. 204

46,5 Харківська Тетяна
Миколаївна

вул. Гоголівська, 32, кв. 5 47,00

8. вул. Борщагівська, 10, кв. 28 61,3 Ліман Ірина Григорівна
Тимошенко Маріанна
Григорівна 
Мороз Світлана Анатоліївна

вул. Гоголівська, 32, кв. 6 108,10

9. вул. Борщагівська, 10, 
кв. 164

60,7

10. вул. Борщагівська, 10, 
кв. 139

44,4 Вишневська Валентина
Миколаївна

вул. Дмитрівська, 60, кв. 3 49,15

11. вул. Борщагівська, 10, кв. 71 48,5 Броглі Людмила Михайлівна 
Коршок Андрій Ігорович

вул. Дмитрівська, 60, кв. 4 34,2

12. вул. Жилянська, 76, кв. 56 34,6 Кулик Лілія Федорівна
Савченко Людмила
Аркадіївна 
Деміхова Христина
Андріївна

вул. Дмитрівська, 60, кв. 4 55,18

13. вул. Салютна, 14/51, кв. 15 89,2

14. вул. Борщагівська, 152%а, 
кв. 120

94,2 Федорець Андрій Олегович вул. Дмитрівська, 60, кв. 8 81,70

15. вул. Борщагівська, 152%а, 
кв. 39

94,7 Петриченко Анатолій
Миколайович 
Петриченко Катерина
Андріївна

вул. Дмитрівська, 60, кв. 1 113,6

16. пров. Моторний, 9, кв. 5 50,2 Петріченко Сергій
Миколайович

№
п/п

Найменування основних засобів та їх технічна
характеристика

Дата
вве&

дення в
експлу&
атацію

Первісна
балансова
вартість,

грн

Залишко&
ва

балансова
вартість,

грн

Підстава 
для списання

1. Публічне акціонерне товариство "Київенерго"

1.1. Ділянка теплової мережі від теплової камери 340А
до т. Б довжиною 565 м, яка належить до
тепломагістралі № 3 ТЕЦ%5 від ТК 709 А до ТК 324;
від ТК 340 до ТК 404 (крім дільниці від ТК 341 до ТК
342), загальна довжина 1729,1 м, інв. № ТМ%
10300002055/000

1972 429989,55 27866,16 Акт на списання
основних засобів
від 14.09.2012 № 1

1.2. Ділянка теплової мережі від теплової камери 731/3
до теплової камери 731/8 довжиною 298 м, яка
належить до тепломагістралі № 7 угл. пов. № 12 ТК
404/11 до 731/8 до УП 12 (без діл. від ТК%731 до ТК%
731/1, від ТК%404/8 до ТК%404/11), загальна
довжина 1073,8 м, інв. № ТМ%10300002325/000

1965 165357,49 29324,42 Акт на списання
основних засобів
від 14.09.2012 № 2

1.3. Ділянка теплової мережі від теплової камери 404/6
до теплової камери 404/8 довжиною 70 м, яка
належить до тепломагістралі № 4 СТ%1 від ТК УТ6 до
ТК 404/7%2 Шота Руставелі, 47, загальна довжина
97,5 м, інв. № ТМ%10300014018/000

2001 45558,38 24272,84 Акт на списання
основних засобів
від 14.09.2012 № 3

1.4. Ділянка теплової мережі від теплової камери 731/4
до теплової камери 731/4%2 довжиною 121 м, яка
належить до тепломагістралі № 7 угл. пов. № 12 ТК
404/11 до 731/8 до УП 12 (без діл. від ТК%731 до ТК%
731/1, від ТК%404/8 до ТК%404/11), загальна
довжина 1073,8 м, інв. № ТМ%10300002325/000

1965 67141,8 11906,9 Акт на списання
основних засобів
від 14.09.2012 № 4

2. Комунальне підприємство "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

2.1. Підпірна стінка № 43 Національного спортивного
комплексу "Олімпійський", інв. № 3542

1978 17856,2 6851,49 Акт на списання
основних засобів
від 14.04.2014 № 4

2.2. Лоток водовідбірний № 24 Національного
спортивного комплексу "Олімпійський", інв. № 3324

1978 16028,0 7039,46 Акт на списання
основних засобів
від 14.04.2014 № 3

2.3. Дренаж № 40 Національного спортивного
комплексу "Олімпійський", інв. № 3139

1979 15976,6 7013,7 Акт на списання
основних засобів
від 14.04.2014 № 2

2.4. Гідроспостережні свердловини Національного
спортивного комплексу "Олімпійський", кількість 
8 од., інв. № 3021

1980 61716,0 32467,64 Акт на списання
основних засобів
від 14.04.2014 № 1

2.5. Водостічний випуск № 47 Національного
спортивного комплексу "Олімпійський", інв. № 3265

1980 235234,2 168718,85 Акт на списання
основних засобів
від 14.04.2014 № 5

3. Публічне акціонерне товариство "Київгаз"

3.1. Газопровід середнього тиску на вул. А. Барбюса,
довжина 30,0 м, діаметр 250,0 мм, інв. № 1009

1958 684,78 0,0 Акт на списання
основних засобів
від 27.03.2014 
№ УК000000037

3.2. Газопровід середнього тиску (Центральний стадіон),
довжина 139,6 м, діаметр 273,0 мм, інв. № 1612

1978 5641,37 0,0 Акт на списання
основних засобів
від 27.03.2014 
№ УК000000036

3.3. Газопровід низького тиску на вул. Фізкультури,
довжина 93,07 м, діаметр 300,0 мм, інв. № 4274

1958 3879,5 0,0 Акт на списання
основних засобів
від 27.03.2014 
№ УК000000036

3.4. Газопровід середнього тиску на вул. А. Барбюса,
довжина 133,95 м, діаметр 250,0 мм, інв. № 755

1958 2545,6 0,0 Акт на списання
основних засобів
від 27.03.2014 
№ УК000000036

3.5. Газопровід середнього тиску (Центральний стадіон),
довжина 103,45 м, діаметр 273,0 мм, інв. № 1612

1980 7712,96 0,0 Акт на списання
основних засобів
від27.03.2014 
№ УК000000036

3.6. Газопровід середнього тиску на вул. Еспланадній,
довжина 733,0 м, діаметр 250,0 мм, інв. № 1391

1958 22144,96 0,0 Акт на списання
основних засобів
від 27.03.2014 
№ УК000000036

Про надання дозволу 
на списання основних засобів, 

які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 36/1939 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «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 комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Київенерго» від 21 вересня 2012 року
№ 18/91/8602, комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» від
22 квітня 2014 року № 324&01/240, публічного акціонерного товариства «Київгаз» від 10 березня 2015 року
№ 415/14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�п�блічном��а	ціонерном�

товариств��«Київенер�о»,�	ом�нальном��під-

приємств��«Спеціалізоване��правління�проти-

зс�вних�підземних�робіт»,�п�блічном��а	ціо-

нерном��товариств��«Київ�аз»�на�списання�шля-

хом�лі	відації�основних�засобів,�я	і�належать

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

мади�міста�Києва,�з�ідно�з�додат	ом.

2.�Зобов’язати�п�блічне�а	ціонерне�товари-

ство�«Київенер�о»,�	ом�нальне�підприємство

«Спеціалізоване��правління�протизс�вних�під-

земних�робіт»,�п�блічне�а	ціонерне�товариство

«Київ�аз»�ви	ористати�придатне�обладнання

демонтованих�основних�засобів�для�ремонт�

інших�основних�засобів,�а�непридатні�деталі

та�матеріали���встановленом��за	онодавством

поряд	��здати�підприємствам,�я	і�здійснюють

збір�вторинної�сировини,�з�подальшим�спря-

м�ванням�вир�чених�	оштів�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

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про початок опалювального періоду 2015/2016 року в місті Києві
Розпорядження № 1003 від 9 жовтня 2015 року

З метою своєчасного та якісного забезпечення споживачів міста Києва тепловою енергією, недопущення
виникнення нештатних ситуацій на джерелах теплопостачання, які можуть призвести до негативних еколо&
гічних та техногенних наслідків, враховуючи особливості роботи теплових мереж міста та окремих зон теп&
лозабезпечення, а також для створення комфортних умов в помешканнях мешканців столиці України під час
проходження осінньо&зимового періоду 2015/2016 року, відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30 Зако&
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 Правил надання послуг з централізованого

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора
до будівництва житлового будинку з об’єктами господарського
та соціально&побутового призначення та підземним паркінгом 

(з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК
«Еліта&Центр») на земельній ділянці у пров. Платонівському у

Солом’янському районі
Розпорядження № 268 від 25 березня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По&
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації то&
що об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно&транспортної ін&
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) від 27 вересня 2013 року № 1694 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за&
лучення інвесторів до будівництва житлових будинків з об’єктами господарського та соціально&побутового
призначення та підземними паркінгами (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Елі&
та&Центр»)», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

чення�інвестора�до�б�дівництва�житлово�о�б�-

дин	��з�об’є	тами��осподарсь	о�о�та�соціаль-

но-поб�тово�о�призначення�та�підземним�пар-

	ін�ом�(з�виділенням�част	и�	вартир�для�по-

терпілих�від�діяльності�ГІБК�«Еліта-Центр»)�на

земельній�ділянці���пров.�Платонівсь	ом����Со-

лом’янсь	ом��районі�м.�Києва�(прото	ол�по-

стійно�діючої�	он	�рсної�	омісії�по�зал�ченню

інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре-

	онстр�	ції,�реставрації�тощо�об’є	тів�житлово-

�о�та�нежитлово�о�призначення,�незаверше-

но�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�ін-

фрастр�	т�ри�міста�Києва�від�06�березня�2015

ро	��№ 67/2015)�	ом�нальне�підприємство�з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин	ів�«Житло-

інвестб�д —�УКБ».

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

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

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

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�перемож-

цем�	он	�рс��та�замовни	ом�реалізації�прое	-

т� —�	ом�нальним�підприємством�ви	онавчо-

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

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

ційне�а�ентство».

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

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

лови�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації

Ні	онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�24.09.2015�№ 36/1939

Основні засоби, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

дозвіл на списання яких надається
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1.�Керівни	ам�теплопостачальних�підприємств

і�ор�анізацій�незалежно�від�форм�власності�за

�мови��отовності�систем�теплоспоживання�роз-

почати�з�10�жовтня�2015�ро	��подач��теплоно-

сія:

в�житлові�б�дин	и�незалежно�від�форм�влас-

ності�та�відомчої�належності�відповідно�до��рафі-

	ів,�розроблених�та�по�оджених�Департаментом

житлово-	ом�нальної�інфрастр�	т�ри�ви	онав-

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

	ої�державної�адміністрації),�або�раніше���разі,

я	що�протя�ом�трьох�діб�середня�добова�тем-

перат�ра�зовнішньо�о�повітря�не�перевищ�вати-

ме�8°С;

в�адміністративні�б�дівлі�підприємств,��станов

і�ор�анізацій�за�заяв	ами�їх�	ерівни	ів.

2.�Департамент��житлово-	ом�нальної�інфра-

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

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

спільно�з�	ерівни	ами�теплопостачальних�під-

приємств�та��оловами�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій�забезпечити�ор�анізацію

с	оординованої�роботи�з�під	лючення�спожива-

чів�теплової�енер�ії,�вжити�дієвих�заходів�щодо

оплати�населенням�в�повном��обсязі�поточно�о

споживання�теплової�енер�ії�та�рестр�	т�ризо-

ваної�частини�бор�ів.

3.�Департамент��с�спільних�	ом�ні	ацій�ви	о-

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

місь	ої�державної�адміністрації)�ор�аніз�вати�че-

рез�засоби�масової�інформації�роз’яснювальн�

робот��про�стан�розрах�н	ів�за�спожиті�енер�о-

носії�та�стан�проходження�осінньо-зимово�о�пе-

ріод��2015/2016�ро	�.�Особлив���ва���приділи-

ти�зверненням�до�меш	анців�міста�щодо�необ-

хідності�е	ономно�о�споживання�еле	троенер�ії

(особливо�в��одини�ран	ових�та�вечірніх�ма	си-

м�мів�навантаження�енер�осистеми),�а�та	ож

�теплення�	вартир,�ві	он�сходових�	літин,�вхідних

дверей�та�виходів�на��орища.

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

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

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

лом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

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

з обладнанням товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фірма «Девелопер»

Розпорядження № 224 від 16 березня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Господарсько)

го кодексу України, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван)
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Фірма «Девелопер» (листи від 04 листопада 2014 року № 02/143, від 15 листопада 2013 ро)
ку № 02/190, витяг з протоколу № 05/12)13 позачергових загальних зборів учасників від 05 грудня 2013 року,
протокол № 07/06 загальних зборів учасників від 07 червня 2011 року), з метою надійного утримання та якіс)
ного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�за-

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

нальним�підприємством�еле	тромереж�зовніш-

ньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь	світло»�ме-

режі�зовнішньо�о�освітлення�з�обладнанням�то-

вариства�з�обмеженою�відповідальністю�«Фірма

«Девелопер»�з�ідно�з�додат	ом.

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

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

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

заходів�щодо�приймання-передачі�мереж�зов-

нішньо�о�освітлення�з�обладнанням,�зазначених

��п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

лом�обов’яз	ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 10 липня 2013 року № 1138 «Про проведення 
інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації 

інвестиційних проектів»
Розпорядження № 269 від 25 березня 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк)
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер)
но)транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав)
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу)
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза)
вершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 06 березня 2015 року № 67/2015), з метою підвищення ефективності залучення ін)
весторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�розпорядження�ви	онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�10�липня�2013�ро	�

№ 1138�«Про�проведення�інвестиційних�	он-

	�рсів�із�зал�чення�інвесторів�до�реалізації�ін-

вестиційних�прое	тів»�та	і�зміни:

підп�н	т�2.1.�п�н	т��2�ви	ласти�в�та	ій�реда	-

ції:

«Дарниць	��районн��в�місті�Києві�державн�

адміністрацію�по�об’є	тах,�зазначених�в�п�н	-

ті�1�та�3�Перелі	�»;

п�н	т�2�після�підп�н	т��2.5.�доповнити�но-

вим�підп�н	том�2.6.�та	о�о�зміст�:

«2.6�Ком�нальне�підприємство�ви	онавчо�о�ор-

�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації�«Київсь	е�інвестиційне�а�ент-

ство»�по�об’є	т�, зазначеном��в�п�н	ті�2�Перелі	�».

Голова В. Кличко

Про реконструкцію тепломагістралі № 1 РК «Відрадний» 
від ТК 143/11а до ТК 143/18а та від ТК 143/24 до ТК 143/24)2а 

на вулиці Металістів у Солом’янському районі
Розпорядження № 279 від 31 березня 2015 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19 та 23 Закону України «Про автомо)
більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк)
тів», Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо)зимовий пе)
ріод, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231, заре)

єстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938 (у редакції наказу Мініс)
терства палива та енергетики України від 29 грудня 2008 року № 667), розпорядження Київської міської дер)
жавної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово)
транспортних спорудах міста», та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста
Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негативних екологічних та
техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово)ко)
мунального, соціально)культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією,
враховуючи звернення структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» публічного акціо)
нерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» від 12 листопада 2014 року № 029/31/11393, в межах здійснення функцій ор)
гану місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а	ціонерном��товариств�

«КИЇВЕНЕРГО»�здійснити�за�власні�	ошти

з�ідно�з�розробленою�та�затвердженою��

встановленом��поряд	��прое	тно-	ошторис-

ною�до	�ментацією�ре	онстр�	цію�теплома-

�істралі�№ 1�РК�«Відрадний»�від�ТК�143/11а

до�ТК�143/18а�та�від�ТК�143/24�до�ТК�143/24-

2а�на�в�лиці�Металістів���Солом’янсь	ом�

районі�з�розриттям�частини�перетин��в�лиць

Металістів,�Виборзь	ої,�пров�л	��Коваль-

сь	о�о�та�тимчасовим�обмеженням�р�х��транс-

порт�,�	рім�автомобілів�спеціально�о�при-

значення,�за��рафі	ом,�що�додається.

2.�П�блічном��а	ціонерном��товариств�

«КИЇВЕНЕРГО»:

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви	он�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими

рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро	��№ 1051/1051�та�забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У	раїни�в�місті�Києві�схем��ор�анізації�до-

рожньо�о�р�х��на�період�ви	онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе	��дорожньо�о�р�-

х��та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд

транспортних�засобів�спеціально�о�призна-

чення�шляхом�встановлення�відповідних�до-

рожніх�зна	ів,�о�ородження�місць�роботи,

освітлення,�си�нальних�ліхтарів���місцях�ви-

	онання�робіт,�необхідної�	іль	ості�пішохід-

них�міст	ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

	риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо�о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,

а�трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар� —�фі-

��рними�елементами�мощення�та�передати

за�а	том�	ом�нальном��підприємств��«Шля-

хово-е	спл�атаційне��правління�по�ремонт�

та��триманню�автомобільних�шляхів�та�спо-

р�д�на�них�Солом’янсь	о�о�район��м.�Києва».

2.6.�Після�завершення�ре	онстр�	ції�теплома-

�істралі�№ 1�РК�«Відрадний»�від�ТК�143/11а�до

ТК�143/18а�та�від�ТК�143/24�до�ТК�143/24-2а

на�в�лиці�Металістів���Солом’янсь	ом��районі

з�розриттям�проїзної�частини�перетин��в�лиць

Металістів,�Виборзь	ої,�пров�л	��Ковальсь	о-

�о,�забезпечити�під	лючення�всіх�споживачів,

теплопостачання�я	их�здійснювала�теплова�ма-

�істраль,�що�підля�ала�ре	онстр�	ції,�до�тепло-

постачання�від�ре	онстр�йованої�теплома�іс-

тралі.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр�	-

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

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

трації)�на�період�ви	онання�робіт,�зазначе-

них���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�внести

зміни���шляхи�слід�вання�маршр�тів�назем-

но�о�пасажирсь	о�о�транспорт��за�ально�о

	орист�вання,�я	і�проходять�в�лицями�Мета-

лістів,�Виборзь	ою�та�пров�л	ом�Коваль-

сь	им.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о

розпорядження,�передається�до�	ом�наль-

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

єва�з�подальшою�передачею���володіння�та

	орист�вання�п�блічном��а	ціонерном��то-

вариств��«КИЇВЕНЕРГО».

5.�Департамент��	ом�нальної�власності�м.

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

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

трації)�забезпечити���встановленом��поряд-

	��списання�демонтовано�о�майна�та�прий-

няття�до�	ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�ре	онстр�йованої

теплома�істралі,�зазначеної���п�н	ті�1�цьо�о

розпорядження.

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

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Пан-

телеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реконструкцію теплової мережі р/к «Вишгородська» 
від ТК)404 до БН «Дубровицька, 10», БН «Автозаводська, 41»

(з реконструкцією БН «Дубровицька, 10»,
БН «Автозаводська, 41») від БН «Дубровицька, 10»

до ж/б на вулиці Дубровицька, 8, 10 від БН «Автозаводська, 41»
ж/б на вулиці Автозаводська, 39, 41

та до ж/б на вулиці Макіївська, 10 у Оболонському районі
Розпорядження № 280 від 31 березня 2015 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19 та 23 Закону України «Про автомо)
більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк)
тів», Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо)зимовий пе)
ріод, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231, заре)
єстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938 (у редакції наказу Мініс)
терства палива та енергетики України від 29 грудня 2008 року № 667), розпорядження Київської міської дер)
жавної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово)
транспортних спорудах міста», та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста
Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негативних екологічних та
техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово)ко)
мунального, соціально)культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією,
враховуючи звернення структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» публічного акціо)
нерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» від 24 грудня 2014 року № 029/31/11124, в межах здійснення функцій ор)
гану місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а	ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�здійснити�за�власні�	ошти�з�ідно�з

розробленою�та�затвердженою���встановлено-

м��поряд	��прое	тно-	ошторисною�до	�мен-

тацією�ре	онстр�	цію�теплової�мережі�р/	�«Виш-

�ородсь	а»�від�ТК-404�до�БН�«Д�бровиць	а,

10»,�БН�«Автозаводсь	а,�41»�(з�ре	онстр�	цією

БН�«Д�бровиць	а,�10»,�БН�«Автозаводсь	а,�41»)

від�БН�«Д�бровиць	а,�10»�до�ж/б�на�в�лиці�Д�б-

ровиць	а,�8,�10�від�БН�«Автозаводсь	а,�41»�ж/б

на�в�лиці�Автозаводсь	а,�39,�41�та�до�ж/б�на

в�лиці�Ма	іївсь	а,�10���Оболонсь	ом��районі�з

розриттям�вн�трішньо	вартальних�проїздів�та�об-

меженням�р�х��транспорт��на�вн�трішньо	вар-

тальних�проїздах,�	рім�автомобілів�спеціально-

�о�призначення,�за��рафі	ом,�що�додається.

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

ЕНЕРГО»:

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви	он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро	��№ 1051/1051,�та�забезпечити�тризмінний

режим�роботи.

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Мініс)
трів України від 21 липня 2005 року № 630, в межах функцій виконавчого орган)) місцевого самоврядуван)
ня:
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2.3.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС�У	раїни�в�міс-

ті�Києві�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на�період�ви	о-

нання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе	��дорожньо�о�р�х��та�безпеч-

ний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транспортних�засобів�спеці-

ально�о�призначення�шляхом�встановлення�відповідних�до-

рожніх�зна	ів,�о�ородження�місць�роботи,�освітлення,�си�-

нальних�ліхтарів���місцях�ви	онання�робіт,�необхідної�	іль-

	ості�пішохідних�міст	ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по	риття�проїз-

ної�частини�за�типом�існ�ючо�о�на�повн��ширин��по�всій

довжині�розриття,�а�трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар�—

фі��рними�елементами�мощення�та�передати�за�а	том�	о-

м�нальном��підприємств��«Шляхово-е	спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних�шляхів�та

спор�д�на�них�Оболонсь	о�о�район�»�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре	онстр�	ції�теплової�мережі�р/	

«Виш�ородсь	а»�від�ТК-404�до�БН�«Д�бровиць	а,�10»,�БН

«Автозаводсь	а,�41»�(з�ре	онстр�	цією�БН�«Д�бровиць	а,

10»,�БН�«Автозаводсь	а,�41»)�від�БН�«Д�бровиць	а,�10»�до

ж/б�на�в�лиці�Д�бровиць	а,�8,�10�від�БН�«Автозаводсь	а,�41

ж/б�на�в�лиці�Автозаводсь	а,�39,�41�та�до�ж/б�на�в�лиці

Ма	іївсь	а,�10���Оболонсь	ом��районі,�забезпечити�під-

	лючення�всіх�споживачів,�теплопостачання�я	их�здійсню-

вали�теплові�мережі,�що�підля�али�ре	онстр�	ції,�до�тепло-

постачання�від�ре	онстр�йованих�теплових�мереж.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр�	т�ри�ви	онав-

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

ної�адміністрації)�на�період�ви	онання�робіт,�зазначених��

п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�внести�зміни���шляхи�слід�-

вання�маршр�тів�наземно�о�пасажирсь	о�о�транспорт��за-

�ально�о�	орист�вання.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�завершення�ро-

біт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження,�передає-

ться�до�	ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�з�подальшою�передачею���володіння�та�	орист�-

вання�п�блічном��а	ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО».

5.�Департамент��	ом�нальної�власності�м.�Києва�ви	онав-

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

ної�адміністрації)�забезпечити���встановленом��поряд	�

списання�демонтовано�о�майна�та�прийняття�до�	ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�ре	он-

стр�йованих�теплових�мереж,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о

розпорядження.

6.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�розпорядження�по-

	ласти�на�заст�пни	а��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації�Пантелеєва�П.�О.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про будівництво та реконструкцію автомобільних доріг біля 
багатофункціонального торговельно)розважального комплексу з об’єктами

інженерно)транспортної інфраструктури на просп. Правди, 47 
у Подільському районі

Розпорядження № 291 від 1 квітня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 20 Закону України «Про автомо)

більні дороги», статей 6, 23, 24, частини 1 статті 26 Закону України «Про дорожній рух», з метою покращення транспортної інфра)
структури, впорядкування та покращення дорожнього руху, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�б�дівництво�та�ре	онстр�	цію�автомобіль-

них�дорі��біля�ба�атоф�н	ціонально�о�тор�овельно-роз-

важально�о�	омпле	с��з�об’є	тами�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр�	т�ри�на�просп.�Правди,�47���Подільсь	ом�

районі�м.�Києва,�а�саме:

1.1.�Ре	онстр�	цію�просп.�Правди�на�ділянці�від�просп.

Василя�Пори	а�до�прими	ання�в�л.�Прое	тна-12913�з�роз-

ширенням�проїзної�частини,�влашт�ванням�заїзних�«	и-

шень»�на�з�пин	ах��ромадсь	о�о�транспорт��та�перевлаш-

т�ванням�	онта	тної�мережі�тролейб�са;

1.2.�Ре	онстр�	цію�транспортної�розв’яз	и�в�одном�

рівні�на�перетині�просп.�Василя�Пори	а,�в�л.�Прое	тна

12914�та�просп.�Правди;

1.3.�Б�дівництво�в�лиць�нав	оло�ба�атоф�н	ціонально-

�о�тор�овельно-розважально�о�центр��Прое	тна-12913,

Прое	тна-12914,�Прое	тна-12915,�з��рах�ванням�пер-

спе	тиви�подальшо�о�розвит	��приле�лої�території�від-

повідно�до�затвердженої�містоб�дівної�до	�ментації;

1.4.�Б�дівництво�транспортної�розв’яз	и�в�одном��рів-

ні�на�прими	анні�в�л.�Прое	тна-12913�до�просп.�Правди

із�влашт�ванням�світлофорно�о�об’є	та.

2.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт�(��том��чис-

лі�прое	тних),�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�б�де�здійснюватись�за�рах�но	�зал�чених�	оштів�(ін-

вестор—�товариство�з�обмеженою�відповідальністю�«МАР-

ТІН»).

3.�Замовни	ом�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�роз-

порядження.�визначити�	ом�нальне�підприємство�«Ди-

ре	ція�б�дівництва�шляхово-транспортних�спор�д�м.�Ки-

єва».

4.�Ком�нальном��підприємств��«Дире	ція�б�дівництва

шляхово-транспортних�спор�д�м.�Києва»���встановлено-

м��поряд	�:

4.1.�Розробити�прое	тн��до	�ментацію�на�б�дівництво

та�ре	онстр�	цію�автомобільних�дорі��біля�ба�атоф�н	ціо-

нально�о�тор�овельно-розважально�о�	омпле	с��з�об’є	та-

ми�інженерно-транспортної�інфрастр�	т�ри�на�просп.�Прав-

ди,�47���Подільсь	ом��районі.

4.2.�Визначити��енеральн��б�дівельн��ор�анізацію�для

ви	онання�робіт,�зазначених�в�п�н	ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

4.3.�Під�час��	ладання�до�овор��підряд��на�ви	онання

б�дівельних�робіт�обов’яз	ово�передбачити��мови�щодо

надання�підрядни	ом��арантії�я	ості�ви	онаних�робіт�та

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

4.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за	онодавства�що-

до�поряд	��ви	онання�б�дівельних�робіт.

4.5.�Роботи�ви	он�вати�відповідно�до�Правил�бла�о�ст-

рою�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь	ої�місь	ої

ради�від�25.12.2008�№ 1051/1051.

4.6.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС�У	раїни�в�

м.�Києві�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на�період�ви	о-

нання�робіт,�зазначених�в�п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

5.�Департамент��с�спільних�	ом�ні	ацій�ви	онавчо�о�ор-

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

міністрації)�забезпечити�оприлюднення�в��становленом�

поряд	�.

6.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�розпорядження�по-

	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної

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

Голова В. Кличко

ÒÎÂ “Êîìôîðòíà Îñåëÿ” ³íôîðìóº ìåøêàíö³â êîìïëåêñó“ParkAvenue”, ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 58, 58À, 60, 62.
Ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íàìè âàðòîñò³ ãàçó, ï³äâèùóºòüñÿ âàðò³ñòü ïîñëóã ç îïàëåííÿ ïîìåøêàíü òà ïîñëóã ãàðÿ÷îãî

âîäîïîñòà÷àííÿ. Ðîçðàõóíêîâà âàðò³ñòü ïîñëóã, ïîäàíà íà çàòâåðäæåííÿ â ÊÌÄÀ, ñêëàäàº: 

Ïîñëóãè îïàëåííÿ äëÿ æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü — 652,35 ãðí çà 1 Ãêàë.

äëÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü — 1499,18 ãðí çà 1 Ãêàë.

Ïîñëóãè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü — 34,68 ãðí çà 1 ì3.

äëÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü — 84,00 ãðí çà 1 ì3.

ПЕРЕДПЛАТА�ДЛЯ�ПІЛЬГОВИХ�КАТЕГОРІЙ�З ДОСТАВКОЮ�ГАЗЕТИ�В�ПОШТОВУ�СКРИНЬКУ
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.

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2015 рік

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

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а # ц і ї

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 113,40 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ñèìîíà Ïåòëþðè, 23/126, ë³ò.“À'”

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 113,40 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 23/126, ë³ò. “A'”.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 16 ïî ¹ 24 (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 2) ïëîùåþ 113,40 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 1 730 500 (îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò òðèäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò)

ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 346 100 (òðèñòà ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 2 076 600 (äâà ì³ëüéîíè ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷

ø³ñòñîò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 207 660 (äâ³ñò³ ñ³ì òèñÿ÷

ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà

êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå
ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 06 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

“Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”. Ïî÷àòîê î 10.00.
5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â
ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ —ç 9.00 äî 17.00,îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00.Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà “Ãîëîñ³ºâî”ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³,êîä áàíêó:
321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 207 660 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà
“Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷:
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè,

23/126, ë³ò. “À'”.
10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”,òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,òåë./ôàêñ
(044) 440-05-12.

²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó

(03680, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)

1. Îá'ºêò ¹ 1:
- ÷àñòèíà íåæèòëîâèõ (îô³ñíèõ) ïðèì³ùåíü íà äðóãîìó

ïîâåðñ³ êîðïóñó “Êèñëîâîäñê” çàãàëüíîþ ïëîùåþ
11,20 êâ.ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ çà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ â³ä 31.05.2015 ð. ñòàíîâèòü 430 305,00 ãðí,
ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â.Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü
áåç ÏÄÂ 50,84 ãðí çà 1 êâ.ì â ì³ñÿöü;

- ÷àñòèíà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü íà äðóãîìó ïîâåðñ³
êîðïóñó“Êèñëîâîäñê”çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,41 êâ.ì,
âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ
31.05.2015 ð.ñòàíîâèòü 430 305,00 ãðí,ñòðîê îðåíäè
äî 3-õ ðîê³â.Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ:
ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â áåç
çä³éñíåííÿ òîðã³âë³. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
28,24 ãðí çà 1 êâ.ì â ì³ñÿöü;

- ÷àñòèíà íåæèòëîâèõ (ñêëàäñüêèõ) ïðèì³ùåíü íà
ïåðøîìó ïîâåðñ³ êîðïóñó “Êèñëîâîäñê” çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 290,00 êâ.ì,âàðò³ñòüïðèì³ùåííÿ çà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ 31.05.2015 ð. ñòàíîâèòü 2 317 039,00 ãðí,
ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â.Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó.Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü
áåç ÏÄÂ 33,92 ãðí çà 1 êâ.ì â ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:

1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
2. Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò

íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ,êîìóíàëüíèõ
ïëàòåæ³â,ïîäàòêóíà çåìëþ,íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ,
çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî äîãîâîðóîðåíäè íà óìîâàõòèïîâîãî.

3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé
êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ îá'ºêò³â.

4. Îñòàíí³é äåíü ïðèéìàííÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 30 æîâòíÿ
2015 ðîêóçà àäðåñîþ: 03680,ì.Êè¿â,ïð.Àêàä.Ãëóøêîâà,
42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514-á, òåëåôîí: (044) 526-55-06,
ôàêñ (044) 526-64-57.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäóîá'ºêòè,ùî íàëåæàòüäî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèº-
â³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4”Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà: 1) áóëüâ.Âèãóð³âñüêèé,
4, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 2,00 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³-
ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)
çà 1 êâ.ì —197,78 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —395,55 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;
2) ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà,18-à,1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —2,00 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàí-
íÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —179,93 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
359,86 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 3) âóë.Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà,18-à,1 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëî-
ùà —2,00 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòî-
ìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 178,71 ãðí,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —357,42 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ ïåðåäáà-
÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ
ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá.222.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà
òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ.×îêîë³âñüêèé,27, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
124,10 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — äëÿ âèðîáíèöòâà ðåìîíòó
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ íå â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà áîºïðèïàñ³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 20222,50 ãðí.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,

41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-34.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Ãîëîíåíêî Àëüîíó Âîëîäèìèð³âíó,
(10.10.1983 ð.í. 01001, ì. Êè¿â, âóë.Óðèöüêîãî, áóä. 11, êâ. 104), ÿêà º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹ 760/7324/15-ö (2/760/3793/15) çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ “Ïðèâàòáàíê”, ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 26.10.2015 ðîêó íà 12.30, ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³
ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðàâó áóäå
ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ ó âàøó â³äñóòí³ñòü, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê B.C.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 30.10.2015 ðîêó î 14.00 ïðèçíà÷åíî
ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Æäàí Îëüãè Âàñèë³âíè äî Áàëàíä³íà ªâãåíà Îëåêñ³éîâè÷à
ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.
Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â,
ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

Ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà àäðåñîþ âóë. Õðåùàòèê,
50 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ìíîþ, ô³çè÷íîþ îñîáîþ-ï³äïðèºìöåì Õîëÿâêî
Â.Ì., áóäå ïðîâîäèòèñü ïîãîäæåííÿ ³ç ñóì³æíèìè çåìëåêîðèñòóâà÷àìè. Ïðîõàííÿ ÏðÀÒ
“Ñòàðèé Õðåùàòèê”,ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”,ÊÏ “Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ”Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè ó ì.Êèºâ³, çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü ñâîãî ïðåäñòàâíèêà î 9.30 19.10 2015 ð.
ïî çàçíà÷åí³é àäðåñ³.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî

ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 73-02/06.15 ïðî ïîðóøåííÿ ÒÎÂ “Ïðîìåêñ-Ê” (³.ê. 25661837), ÿêå
ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿” òà íàêëàäåíî
íà ÒÎÂ “Ïðîìåêñ-Ê” øòðàô ó ðîçì³ð³ 60 000 ãðí.
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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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Íà ÄÂÐÇ ç’ÿâèòüñÿ íîâà 
àâòîìîá³ëüíà äîðîãà
� Ìàã³ñòðàëü ìàº ç’ºäíàòè âóëèöþ Àëìà-Àòèíñüêó ç Áðîâàðñüêèì ïðîñïåêòîì

ÖÅÍÒÐ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîíó áóâ çàïîâíåíèé ì³ñöåâèìè ìåø-
êàíöÿìè. Òà é íå äèâíî, àäæå òåìà ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü íå ïðîñòî àêòóàëüíà, à íàáî-
ë³ëà. Ì³êðîðàéîí, ç³ ñòàðîþ çàáóäîâîþ 30-
50-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, äóæå â³ääàëå-
íèé â³ä ìåòðî. ² òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà é íî-
âà äîðîãà òóò âêðàé íåîáõ³äí³.

²í³ö³àòîðîì ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
âèñòóïèëè ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Ïàâëî Òåñëåí-
êî òà êåð³âíèê îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó ÄÂÐÇ «Äí³ï-
ðîâåöü» Â’ÿ÷åñëàâ Ñåááà. Â çàõîä³ âçÿëè
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ, ÊÊ
«Êè¿âàâòîäîð», Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ñïåö³àë³ñò ç ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè. Ãîëîâíèì äîïîâ³-
äà÷åì âèñòóïàâ ãîëîâíèé ³íæåíåð ïðîåêò-
íîãî ³íñòèòóòó «Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò» — Ðà-
øèä Õàë³ëîâ.

Ñâîãî ÷àñó â ÃÓ òðàíñïîðòó â³äáóëîñÿ çà-
ñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, íà ÿê³é ðîçãëÿäàëè-
ñÿ ìîæëèâ³ âàð³àíòè áóä³âíèöòâà äðóãîãî âè-
¿çäó ç ì³êðîðàéîíó ÄÂÐÇ â³ä âóëèö³ Î. Äîâ-
áóøà äî Áðîâàðñüêîãî øîñå òà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ øëÿõîïðîâîäó ïî Àëìà-Àòèíñüê³é.

Çàðàç øëÿõîïðîâ³ä íà Àëìà-Àòèíñüê³é
ìàº 4-é ñòóï³íü òåõí³÷íîãî ñòàíó — àâàð³éíèé.
Íà äàíèé ÷àñ öå ºäèíèé âè¿çä ç ì³êðîðàéî-
íó ÄÂÐÇ. Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ÷åðãîâî¿ àâàð³¿
íà ìîñòó íàéâ³ääàëåí³øèé êóòî÷îê ñòîëèö³
ñòàº â³äð³çàíèì â³ä óñüîãî ì³ñòà. Ðåàë³çàö³ÿ
ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà äðóãîãî âè¿çäó òà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ øëÿõîïðîâîäó ïî Àëìà-Àòèíñüê³é
ìàº âèð³øèòè ïèòàííÿ ðîçâàíòàæåííÿ Ëå-
í³íãðàäñüêî¿ ïëîù³ òà âóëèöü Ïðàçüêî¿ ³ Àë-
ìà-Àòèíñüêî¿ â³ä âåëèêîãàáàðèòíîãî òðàíñ-
ïîðòó. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü âè¿æäæàòè ç ÄÂÐÇ
òà Ñòàðî¿ Äàðíèö³ â³äðàçó íà Áðîâàðñüêå øî-
ñå. Ùîá äîçâîëèòè âàíòàæ³âêàì îìèíàòè
æèòëîâó çîíó ÄÂÐÇ, ïëàíóºòüñÿ ïåðåäáà÷è-
òè çà¿çä-âè¿çä äî ÓÄÖÒÑ «Ë³ñêè» ÷åðåç ë³ñ ç
áîêó Áðîâàðñüêîãî øîñå.

Ïîïåðåäí³ì ïëàíîì ðåêîíñòðóêö³¿ äîðî-
ãè, îçâó÷åíèì 2003-ãî ðîêó, ïåðåäáà÷àâñÿ
âè¿çä ç ì³êðîðàéîíó ÷åðåç âóëèöþ Áóòëåðî-
âà. Àëå öåé ïðîåêò âèÿâèâñÿ äîðîãîâàðò³ñ-
íèì — ïîíàä 200 ìëí ãðí. Íèí³øí³é âàð³-

àíò — ó 4 ðàçè äåøåâøèé ³ âèã³äíèé íå ëè-
øå åêîíîì³÷íî, à é òåõí³÷íî, òîìó, çðîçóì³-
ëî, â³í º íàáàãàòî àêòóàëüí³øèì ³ ëîã³÷í³-
øèì.

Ïàâëî Òåñëåíêî íàãîëîñèâ, ùî, çà ðåçóëü-
òàòàìè çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, áóëè âè-
çíà÷åí³ ïðîòîêîëüí³ äîðó÷åííÿ óñ³ì â³äïî-
â³äíèì ñëóæáàì, ÿê³ â³çüìóòü ó÷àñòü â ðå-
àë³çàö³¿ òðàíñïîðòíèõ ïðîåêò³â. Ï³ñëÿ îïðà-
öþâàííÿ ìîæëèâèõ ïðîåêò³â áóëî çàòâåð-
äæåíî âàð³àíò ðîçøèðåííÿ øëÿõîïðîâîäó
äî 24-õ ìåòð³â ç òðüîìà ïîëîñàìè òà ñòâî-
ðåííÿ ðåâåðñèâíîãî ðóõó òðàìâà¿â. Êîøòó-
âàòèìå äàíèé ïðîåêò 12 ìëí ãðí. À â³äïî-
â³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 5 áåðåç-
íÿ 2015 ðîêó ¹ 200, íà ïðîåêòí³ ðîáîòè ç
êàïðåìîíòó âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüêî¿ òà ðå-
êîíñòðóêö³þ øëÿõîïðîâîäó â áþäæåò³ Êè-
ºâà íà 2015 ð³ê ïåðåäáà÷åíî 500 òèñ. ãðí. ²í-
ø³ êîøòè ïëàíóºòüñÿ çàëó÷èòè çà äîïîìî-
ãè ³íâåñòîð³â ³ ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî
á³çíåñó. Çàìîâíèêîì îáîõ ïðîåêò³â áóëî âè-
çíà÷åíî ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð». Äíiïðîâñüêà ÐÄÀ

ñï³ëüíî ç ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâiñ» ìàº íà-
äàòè äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî âëàøòóâàí-
íÿ ïåðåõîïëþþ÷èõ ïàðêiíãiâ òà òåðìiíàëiâ
äëÿ âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Êåð³âíèê ÎÑÍ «Äí³ïðîâåöü» çàóâàæèâ,
ùî ïîä³áí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ìàþòü ñòà-
òè ñèñòåìíèìè. Æèòåë³ òåðèòîð³¿, íà ÿê³é çà-
ïëàíîâàíî ðåàë³çàö³þ ìàñøòàáíèõ ì³ñüêèõ
ïðîåêò³â, ïîâèíí³ áóòè ïî³íôîðìîâàí³ ïðî
âñ³ éîãî ïîäðîáèö³ òà äåòàë³, à ¿õ ïðîïîçè-
ö³¿ ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ïðè ðåàë³çàö³¿ çà-
çíà÷åíèõ ïðîåêò³â. Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ —
öå ä³ºâèé ³íñòðóìåíò, ÿêèé äîçâîëÿº âðàõó-
âàòè äóìêó æèòåë³â ïðè ðåàë³çàö³¿ òîãî ÷è
³íøîãî ïðîåêòó òà ïîêàçóº ñïðàâæíþ ñàìî-
îðãàí³çàö³þ íàñåëåííÿ òà íàðîäîâëàääÿ.

Ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ìåøêàíö³
ì³êðîðàéîíó âèñòóïàëè ç êîíêðåòíèìè ïðî-
ïîçèö³ÿìè ùîäî ïîêðàùåííÿ òðàíñïîðòíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ â ì³êðîðàéîí³. Ð³øåííÿ ïðî
ï³äòðèìêó ïðîåêò³â ïðèéíÿëè îäíîãîëîñíî �

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äáó-

ëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ïðîåê-

ò³â «Êàïiòàëüíèé ðåìîíò øëÿõîïðîâî-

äó ÷åðåç çàëiçíè÷íi êîëi¿ íà âóë.

Àëìà-Àòèíñüêié» òà «Áóäiâíèöòâî àâòî-

ìîáiëüíî¿ äîðîãè äëÿ ç’ºäíàííÿ âóëè-

ö³ Àëìà-Àòèíñüêî¿ ç Áðîâàðñüêèì ïðîñ-

ïåêòîì ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³».

Íàòàë³ÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà â ì³êðîðàéîí³ ÄÂÐÇ 
íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ìàã³ñòðàë³

Ó ñòîëèö³ äåìîíòóþòü
íåçàêîííó ðåêëàìó 

Óïðîäîâæ òðüîõ äí³â áðèãàäè êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âðåêëàìà» ïðèá-

ðàëè ç âóëèöü Êèºâà ñ³ì íåçàêîííî

ðîçì³ùåíèõ êîíñòðóêö³é.

ßê ïîâ³äîìèëè ôàõ³âö³ ï³äïðèºìñòâà,

ó òîìó ÷èñë³ ïðîâåäåíî ñêëàäí³ ðîáî-

òè ç äåìîíòàæó òåëååêðàí³â.Âîä³¿â á³ëü-

øå íå çàñë³ïëþâàòèìóòü íîñ³¿ äàíîãî

ôîðìàòó, ÿê³ áóëè ðîçì³ùåí³ ç ïîðóøåí-

íÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ç îáîõ ñòîð³í

Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ìîñòó,íà ïåðåõðåñò³

ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè òà âóëèö³ Âàíäè

Âàñèëåâñüêî¿, á³ëÿ âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåò-

ðî «Óí³âåðñèòåò» ³ íà Ñîëîì`ÿíñüê³é

ïëîù³.

Êð³ì òîãî, íà øòðàôìàéäàí÷èê

ï³äïðèºìñòâà â³äïðàâëåíî áàíåð, ùî

áóâ ðîçì³ùåíèé íà ôàñàä³ áóä³âë³ íà

×åðâîíîçîðÿíîìó ïðîñïåêò³, 94-â, ³ ùèò,

ÿêèé ñòîÿâ íà âóëèö³ Áîðèñï³ëüñüê³é,

40.

ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» íàãàäóº âëàñíè-

êàì íåëåãàëüíîãî ³íâåíòàðþ, ùî íàêà-

çè ïðî äåìîíòàæ ïóáë³êóþòüñÿ íà

îô³ö³éíîìó ñàéò³ ï³äïðèºìñòâà.

Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
ïðîâåäóòü ôåñòèâàëü
ôðàíöóçüêî¿ êóëüòóðè 

17-18 æîâòíÿ â ðàìêàõ âèñòàâêè «Ïîðè

ðîêó â õðèçàíòåìàõ» â³äáóäåòüñÿ ìàñø-

òàáíèé ôåñòèâàëü ôðàíöóçüêî¿ êóëüòó-

ðè «French Autumn».

ßê ïîâ³äîìèëè â ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»,

ç 10.00 ðîçïî÷íóòüñÿ ìàéñòåð-êëàñè ç

ïðèãîòóâàííÿ ôðàíöóçüêèõ ñòðàâ.Ïðîã-

ðàìîþ çàõîäó òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ ìó-

çè÷í³ âèñòóïè òà ïåðåãëÿä â³äîìèõ ôðàí-

öóçüêèõ ê³íîô³ëüì³â. Ùå ãóðìàíàì çà-

ïðîïîíóþòü îö³íèòè íàö³îíàëüí³ ñòðà-

âè –âèíî òà ñèð,ÿê³ åêñêëþçèâíî áóäóòü

ïðåäñòàâëåí³ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³.

ßê íàãàäóº «Êè¿âçåëåíáóä», âèñòàâ-

êà «Ïîðè ðîêó â õðèçàíòåìàõ» íà Ñï³âî-

÷îìó ïîë³ òðèâàòèìå äî 25 æîâòíÿ.Êîæ-

íà êîìïîçèö³ÿ âèñòàâêè õðèçàíòåì –

âò³ëåííÿ óêðà¿íñüêîãî äóõó.Ëàíäøàôòí³

äèçàéíåðè íàìàãàëèñü ñòâîðèòè êîì-

ôîðòíå åñòåòè÷íå ñåðåäîâèùå äëÿ êè-

ÿí, íàãàäàòè ïðî óëþáëåí³ ñâÿòà. Êð³ì

õðèçàíòåì ð³çíèõ ñîðò³â, ó êîìïîçèö³ÿõ

çàä³ÿí³ ³íåðòí³  ìàòåð³àëè (ìàðìóðîâà

êðèõòà, òð³ñêà òîùî).

Âõ³ä äëÿ ä³òåé äî 7-ìè ðîê³â,

ïåíñ³îíåð³â, à òàêîæ ³íâàë³ä³â, ó÷àñíèê³â

ÂÂÂ  òà ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íà ×ÀÅÑ –

áåçêîøòîâíèé.

«Â³éñüêîâî-ïîëüîâèé
Àðò» 

Ç 14 äî 30 æîâòíÿ â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà

Êèºâà çà ï³äòðèìêè àñîö³àö³¿ «Óêðà¿íà–

Ôðàíö³ÿ» ïðîõîäèòèìå âèñòàâêà

«Â³éñüêîâî-ïîëüîâèé Àðò». Ó öüîìó

ïðîåêò³ â³çüìóòü ó÷àñòü 26 ìèòö³â

íàðîäíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè

ç 11-òè îáëàñòåé. Ñóòü ïðîåêòó ïîëÿãàº

óòîìó,ùîá íàêëàñòè ïðîÿâè óêðà¿íñüêîãî

íàðîäíîãî ìèñòåöòâà íà ïðåäìåòè, ÿê³

ìàþòü ñóòî â³éñüêîâå ïîõîäæåííÿ –

àìóí³ö³þ,îáëàäíàííÿ, çàñîáè,ïðèâåçåí³

³ç çîíè ÀÒÎ.
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