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ÑÒÀÐÅ, ùå ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ïðè-
ì³ùåííÿ ÆÅÊó,òåïåð íå âï³çíàòè.
Ìåøêàíö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³ ³ç ïîäèâîì ðîçãëÿäà-
þòü ñó÷àñíèé «Öåíòð êîìóíàëü-
íîãî ñåðâ³ñó» ³ äèâóþòüñÿ. Íà ïîðî-
ç³ ââ³÷ëèâ³ êîíñóëüòàíòè ïîñï³øà-
þòü äîïîìîãòè, ÷åðãè íåâåëèê³,
êîæíèé ñïåö³àë³ñò ìàº îáëàäíàíå
ì³ñöå ç óñ³ì íåîáõ³äíèì ïðîãðàì-
íèì çàáåçïå÷åííÿì. Òóò ìîæíà îò-
ðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ ïî÷èíàþ÷è ç
òîãî, ÿê çàïîâíèòè êâèòàíö³þ çà
îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³ çà-
ê³í÷óþ÷è îôîðìëåííÿì äîêóìåí-

ò³â äëÿ óêëàäàííÿ ïðÿìèõ äîãîâî-
ð³â ç «Êè¿ââîäîêàíàëîì» òà «Êè-
¿âåíåðãî». «Íàø öåíòð ôóíêö³îíóº
á³ëüøå òèæíÿ. Ôîðìàò éîãî ðîáî-
òè íåçâè÷íèé äëÿ êèÿí, îñê³ëüêè
â³í îõîïëþº óâåñü ðàéîí. Ïðàöþº
çàêëàä ç 8.00 äî 21.00. Êèÿíè çàâ-
æäè ìîæóòü çíàéòè çðó÷íèé ÷àñ,
àáè çâåðíóòèñÿ ñþäè òà îòðèìàòè
êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ïëàòåæ³â, íàðà-
õóâàíü, çàáîðãîâàíîñò³, ïðîêîí-
ñóëüòóâàòèñÿ ç ïèòàííÿ ïðîâåäåí-
íÿ ïåðåðàõóíêó. Òóò òðóäÿòüñÿ 14
ñïåö³àë³ñò³â, ñåðåä íèõ ³ áóõãàëòå-
ðè,ÿê³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïî îïëà-

ò³ òà çàáîðãîâàíîñò³, ùî º â êâè-
òàíö³ÿõ. À ùå ä³ëîâîäè òà ñïåö³à-
ë³ñòè ïî ì³ãðàö³éíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâó, à ñàìå: ïàñïîðòèñòè, þðèñò,
àäì³í³ñòðàòîðè-êîíñóëüòàíòè øè-
ðîêîãî ïðîô³ëþ. Çàðàç îñíîâíà
ïðîáëåìà ó êèÿí — öå ïåðåõ³ä íà
ïðÿì³ äîãîâîðè ³ç íàäàâà÷àìè ïî-
ñëóã, ³ òîìó ìè êîíñóëüòóºìî, ÿê³
ñàìå ïîòð³áíî íàäàòè äîêóìåíòè
òà äîïîìàãàºìî ¿õ ç³áðàòè. Òàêîæ
ïðàöþþòü ñïåö³àë³ñòè ïî ï³ëüãàì
òà ñóáñèä³ÿì»,— ðîçïîâ³ëà «Õðå-
ùàòèêó» äèðåêòîð «Öåíòðó êîìó-
íàëüíîãî ñåðâ³ñó» Êàòåðèíà Ñàðê³-
ñîâà. Çà äåíü òóò îáñëóãîâóþòü
áëèçüêî 500 îñ³á. Âñ³ — â ðåæèì³
åëåêòðîííî¿ ÷åðãè.

Âèð³øèâ òàêîæ ñïðîáóâàòè ñå-
áå â ðîë³ çâè÷àéíîãî ñïîæèâà÷à ³
ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í îãëÿ-
íóâ íîâèé öåíòð òà ïî÷óâ â³äïîâ³-
ä³ íà âñ³ ñâî¿ çàïèòàííÿ.«Êèÿíè ïî-
âèíí³ îòðèìóâàòè ó ìàêñèìàëüíî
êîðîòê³ òåðì³íè ÿê³ñí³ ïîñëóãè, íå-
îáõ³äí³ êîíñóëüòàö³¿, äîâ³äêè. Ìè
çíàºìî, íàñê³ëüêè ñêëàäíî îòðè-
ìàòè êîíñóëüòàö³þ àáî íåîáõ³äíó
³íôîðìàö³þ,íàïðèêëàä,ùîäî îïëà-

òè ïîñëóã ÆÊÃ,— çàçíà÷èâ ìåð ñòî-
ëèö³. — ² íàøå çàâäàííÿ — ùîá
³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâí³ öåí-
òðè áóëè ó êîæíîìó ðàéîí³ Êèºâà».
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàê³ îá’ºêòè ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.
À ìàëåíüê³ ëîêàëüí³ â³ää³ëåííÿ ïðà-
öþâàòèìóòü ó êîæíîìó ÆÅÊó. «Â
êîæíîìó ðàéîí³ áóäóòü òàê³ öåí-
òðè,äå ìîæíà áóäå âèð³øèòè ìàéæå
óñ³ ïèòàííÿ, à íå ¿õàòè, íàïðèêëàä,
íà Òðîºùèíó â «Êè¿ââîäîêàíàë».
Òóò íàäàâàòèìóòü ð³çíó äîïîìîãó,
ïî÷èíàþ÷è â³ä ³íôîðìàö³¿ ³ çàê³í-
÷óþ÷è çàõèñòîì ³íòåðåñ³â ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â â³äíîñíî âèêîíàâö³â íà-
äàííÿ ïîñëóã. Îêð³ì öüîãî, ìîæíà
âèêëèêàòè ìàéñòðà,îôîðìèòè ñóá-
ñèä³¿. Òîáòî îäíî÷àñíî îòðèìàòè
40 âèä³â ïîñëóã, àëå ìè ïëàíóºìî
¿õ çá³ëüøèòè»,—çàïåâíèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Äîäàìî, ùî «Öåíòð êîìóíàëü-
íîãî ñåðâ³ñó» Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ïðàöþº ç 8.00 äî 21.00.
Òåëåôîí 247-40-40. Íà éîãî òåðè-
òîð³¿ º áàíêîìàò òà òåðì³íàë ñà-
ìîîáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ áàí-
ê³âñüêå â³ää³ëåííÿ �

Ñåðâ³ñ çà ºâðîïåéñüêèì çðàçêîì
� Ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàâ ïåðøèé ñó÷àñíèé öåíòð íàäàííÿ ÿê³ñíèõ ïîñëóã òà êîíñóëüòàö³é
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Â³äêðèëè íîâèé ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé
öåíòð ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà áóëüâàð³ Âåð-
íàäñüêîãî, 63-à. Ñàìå òóò ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ìîæóòü
îòðèìàòè ïîíàä 40 âèä³â ïîñëóã ç æèòëîâî-êîìó-
íàëüíî¿ ñôåðè. Ñåðåä íèõ êîíñóëüòàö³¿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî õàðàêòåðó, ïðàêòè÷íà äîïîìîãà ùîäî âè-
êëèêó ìàéñòðà, à òàêîæ îôîðìëåííÿ ñóáñèä³é.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Â³äíåäàâíà â ñó÷àñíîìó ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíîìó öåíòð³ ñâÿòîøèíö³ ìîæóòü îòðèìàòè ïîíàä 40 âèä³â ïîñëóã ç æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè

Â³äíîâëåíèé 
«Æîâòåíü» â³äïîâ³äàº
óñ³ì êðèòåð³ÿì 
ñó÷àñíîãî ê³íîòåàòðó

Ó íåä³ëþ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî

â³äêðèâ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äíîâ-

ëåíèé ê³íîòåàòð «Æîâòåíü». «Ñüîãî-

äí³ ñïðàâæíº ñâÿòî íå ò³ëüêè äëÿ ïî-

äîëÿí, à é äëÿ âñ³õ êèÿí—ìè â³äêðè-

âàºìî ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ëåãåíäàð-

íèé ê³íîòåàòð «Æîâòåíü».Ð³ê òîìóâíî-

÷³ ê³íîòåàòð çãîð³â.Ïåðåä íàìè ïîñòà-

ëî ñåðéîçíå çàâäàííÿ — â³äíîâèòè

«Æîâòåíü» — âèçíà÷íå ì³ñöå äëÿ êè-

¿âñüêîãî ãëÿäà÷à. ² ñüîãîäí³ ìè â³äêðè-

âàºìî ê³íîòåàòð,ÿêèé â³äïîâ³äàº âñ³ì

ñó÷àñíèì êðèòåð³ÿì ³ íîðìàì: çà êîì-

ôîðòîì, îáëàäíàííÿì, òåõíîëîã³ÿìè

åíåðãîçáåðåæåííÿ»,— çàçíà÷èâ ïàí

Êëè÷êî. Êð³ì òîãî, îíîâëåíèé ê³íî-

öåíòð îáëàäíàíèé ç óðàõóâàííÿì ïî-

òðåá ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñ-

òÿìè. Ìåð â³äçíà÷èâ, ùî «Æîâòåíü»

ñïðàâä³ º îäíèì ç íàéêðàùèõ êîìó-

íàëüíèõ ê³íîòåàòð³â Êèºâà,ÿêîìó ìî-

æóòü ïîçàçäðèòè íàâ³òü ñòîëè÷í³ êî-

ìåðö³éí³ ê³íîòåàòðè. Â³òàë³é Êëè÷êî

çàóâàæèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà âçÿëà íà

ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ÿêíàéøâèäøå â³ä-

ðåìîíòóâàòè ê³íîòåàòð. «² ìè âïîðà-

ëèñÿ.Õî÷ó ïîäÿêóâàòè áóä³âåëüíèêàì,

ÿê³ ïðàöþâàëè íàä â³äíîâëåííÿì

«Æîâòíÿ» âäåíü ³ âíî÷³ ³ âñòèãëè âñå

çðîáèòè äî çàïëàíîâàíî¿ äàòè.ß ìàé-

æå êîæíîãî òèæíÿ çà¿æäæàâ ñþäè ³

áà÷èâ, ÿê çì³íþºòüñÿ ê³íîòåàòð. Ìè

âçÿëè çîáîâ’ÿçàííÿ â³äêðèòè éîãî ó

æîâòí³ ³ ñâîº çîáîâ’ÿçàííÿ âèêîíà-

ëè»,— ñêàçàâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Ùîäîáè â ñòîëèö³ 
ðåàë³çóþòü ìàéæå 
61 òîííó ñîö³àëüíèõ
ñîðò³â õë³áà

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá êèÿí, îñî-

áëèâî ó ñîö³àëüíèõ ñîðòàõ õë³áà, ó

òî÷êàõ ïðîäàæó ÏÀÒ «Êè¿âõë³á» çà äî-

áó ðåàë³çîâóþòü áëèçüêî 61-¿ òîííè

õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â.Ê³îñêè ä³þòü

â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà.Çà ³íôîðìàö³ºþ

Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, íàéá³ëüøèé

ïîïèò õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè ìàþòü ó

Äàðíèöüêîìó,Äåñíÿíñüêîìó òà Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîíàõ.Òàê, íàéá³ëüøèé

ñåðåäíüîäîáîâèé îáñÿã ïðîäàæ³â ìà-

þòü ê³îñêè çà àäðåñàìè: ïðîñïåêò Âî-

ëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 26 (áëèçü-

êî 1 428 îä.õë³áà),âóë.Òåîäîðà Äðàé-

çåðà, 8 (1 308 îä.), ïðîñïåêò Âàñèëÿ

Ïîðèêà, 3 (1 261 îä.). Íàãàäàºìî, ùî

ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî äîìîâèâ-

ñÿ ³ç ÏÀÒ «Êè¿âõë³á» ïðî òå, ùî ö³íè

íà ñîö³àëüí³ ñîðòè õë³áà ó ñïåö³àë³-

çîâàíèõ ê³îñêàõ çàëèøàòüñÿ íåçì³í-

íèìè.Ì³ñüêà âëàäà ï³äïèñàëà ³íâåñò-

óãîäó ç ï³äïðèºìñòâîì. Òàê, ö³íà â

îá’ºêòàõòîðã³âë³ «Êè¿âõë³á» íà ñîö³àëü-

í³ ñîðòè õë³áà ñòàíîâèòü: «Óêðà¿í-

ñüêèé» — 5,25 ãðí, «Ïøåíè÷íèé» —

4,05 ãðí, áàòîí — 4,15 ãðí. Ö³ âèäè

õë³áà ïîâèíí³ áóòè ïîñò³éíî ó íàÿâíî-

ñò³ òà ñêëàäàòè íå ìåíøå, í³æ 70 %

çàãàëüíîãî àñîðòèìåíòó.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про зміну типу та найменування деяких навчальних закладів,

що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 18/1921 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону Укра&

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
рішень Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління райо&
нами в місті Києві», від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної
громади міста Києва», від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому ор&
гану Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві держав&
ним адміністраціям у сфері освіти», від 17 лютого 2015 року № 78/943 «Про деякі питання діяльності навчаль&
них закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до
сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�наймен�вання�навчальних�за�ла-

дів,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�та�пере-

дані�до�сфери��правління�Деснянсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації:

1.1.�Спеціалізован��ш�ол��І-III�ст�пенів�№ 247

з�по�либленим�вивченням�російсь�ої�мови

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва�на��ом�-

нальний�за�лад�«Спеціалізована�ш�ола�І-ІІІ

ст�пенів�№ 247�з�по�либленим�вивченням�іно-

земних�мов»�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва.

1.2.�Вечірню�(змінн�)�ш�ол��III�ст�пеня�№ 18

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва�на��ом�-

нальний�за�лад�«Вечірня�(змінна)�ш�ола�ІІ-ІІІ

ст�пенів�№ 18»�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

2.�Змінити�тип�та�наймен�вання�навчаль-

них�за�ладів,�що�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�передані�до�сфери��правління�Деснян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації:

2.1.�Гімназію�№ 39�І-ІІІ�ст�пенів�імені��еть-

мана�У�раїни�Бо�дана�Хмельниць�о�о�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва�на��ом�нальний

за�лад�«Навчально-виховний��омпле�с�«Спе-

ціалізована�ш�ола�І�ст�пеня�з�по�либленим

вивченням���раїнсь�ої�мови —��імназія�№ 39

імені��етьмана�У�раїни�Бо�дана�Хмельниць-

�о�о»�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

2.2.�Ліцей�№ 293�І-ІІІ�ст�пенів�Деснянсь�о-

�о�район��міста�Києва�на��ом�нальний�за�лад

«Навчально-виховний��омпле�с�«Спеціалізо-

вана�ш�ола�I-II�ст�пенів�з�по�либленим�ви-

вченням�природничих�на�� —�ліцей�№ 293»

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�здійснити�ор�анізаційно-

правові�заходи,�пов’язані�з�ви�онанням�п�н�-

тів�1�та�2�цьо�о�рішення.

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

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

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної

політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Кустанайська, 6»

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 25/1928 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», Закону Ураїни «Про забезпе&
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
«Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про створення
органу самоорганізації населення від 05.06.2015 № 08/КО&4192, протокол зборів жителів за місцем прожи&
вання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 18.05.2015 та список учасників зборів
жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

дин�овий��омітет�«В�лиця�К�станайсь�а,�6».

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

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�К�ста-

найсь�а,�6»�діє�в�межах�території�б�дин���№ 6

на�в�лиці�К�станайсь�ій���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

цем�проживання�від�26.04.2015�на�території

діяльності�ор�ан��самоор�анізації�населен-

ня�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�К�станай-

сь�а,�6»�меш�ає�на�за�онних�підставах�(заре-

єстровано�за�місцем�проживання)�65�жите-

лів,� я�і� мають� право� �олос�� станом� на

18.05.2015.

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

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

мітет�«В�лиця�К�станайсь�а,�6»���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�вн�трішньо

переміщених�осіб���вирішенні�питань�місце-

во�о�значення���межах�Констит�ції�і�за�онів

У�раїни.

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

поб�тових�та�інших�потреб�вн�трішньо�пере-

міщених�осіб�шляхом�сприяння���наданні�їм

відповідних�посл��.

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

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

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

місцевих�про�рам.

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

ня�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�К�станайсь�а,

6»���межах�території�йо�о�діяльності�та�і�влас-

ні�повноваження:

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

ївсь�ої�місь�ої�ради�інтереси�вн�трішньо�пе-

реміщених�осіб���Київсь�ій�місь�ій�раді,�міс-

цевих�ор�анах�ви�онавчої�влади.

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

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

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київ-

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

розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рі-

шень,�прийнятих�місцевими�референд�мами.

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

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

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

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�засадах

�часть�населення���заходах�щодо�охорони�нав-

�олишньо�о�природно�о�середовища,�прове-

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

римання�в�належном��стані�приб�дин�ової�те-

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

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

інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�засадах

�часть�населення���заходах�щодо�ремонт��при-

міщень�за�ально�о��орист�вання�із�дотриман-

ням�встановлено�о�за�онодавством�поряд��

проведення�та�их�робіт.

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

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

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

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

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

дин���ремонтних�робіт.

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

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

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

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

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

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

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

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії

та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�об-

рядів.

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

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

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-

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

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

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

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

�ої�ради.

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

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

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

селенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

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

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

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

ти�прийом��ромадян.

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

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

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

селення.

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

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

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

меш�анцями.

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

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

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

важливіших�питань.

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

�овий��омітет�«В�лиця�К�станайсь�а,�6»�наб�-

ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�аліза-

ції���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�в�по-

ряд��,�встановленом��статтею�13�За�он��У�ра-

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

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

�овий��омітет�«В�лиця�К�станайсь�а,�6»�в�місяч-

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

ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��опії�та�их�ре-

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

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

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

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

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

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

лізації�шляхом�державної�реєстрації:�свідоцтва

про�державн��реєстрацію,�довід�и�про�іденти-

фі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

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

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

мітет�«В�лиця�К�станайсь�а,�6»���межах�своїх

повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.�Дозвіл�на�створення�та�діяльність�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омі-

тет�«В�лиця�К�станайсь�а,�6»�надано�на�тер-

мін�дії�обставин,�що�спричинили�вн�трішнє�пе-

реміщення,�або�обставини,�що�раніше�існ�ва-

ли,�істотно�змінились.

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

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

ди�«Хрещати�».

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельним ділянкам 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 27/1930 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51&53
Закону України «Про природно&заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населе&
них пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комуналь&
ного господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, та з метою підвищення рекреаційного потенціалу
міста Києва, раціонального використання та збереження зелених насаджень, а також враховуючи звернення
громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельним�ділян-

�ам�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва,�а�са-

ме:

1)�на�в�л.�Героїв�Дніпра�між�б�дин�ами

№ 40-а�та�№ 42-б�орієнтовною�площею�0,18

�а�(с�вер�із�дитячим�та�пар��вальним�май-

данчи�ами);

2)�на�в�л.�Героїв�Дніпра�між�б�дин�ами�№ 62

та�№ 64�орієнтовною�площею�0,28��а�(с�вер�із

спортивним�та�пар��вальним�майданчи�ами);

3)�на�в�л.�Героїв�Дніпра�між�б�дин�ами�№ 42

та�№ 42-а�орієнтовною�площею�0,28��а�(с�вер

із�дитячим�майданчи�ом);

4)�на�в�л.�Героїв�Дніпра�між�б�дин�ами�№ 61

та�№ 65�орієнтовною�площею�0,55��а�(с�вер�із

дитячим�та�спортивним�майданчи�ами);

5)�на�в�л.�Героїв�Дніпра�між�б�дин�ами�№ 75

та�№ 79�орієнтовною�площею�0,55��а�(с�вер�із

дитячим�та�спортивним�майданчи�ами);

6)�на�в�л.�Північній�між�б�дин�ом�№ 46�та

просп.�Героїв�Сталін�рада�№ 61-а�орієнтовною

площею�0,50��а�(с�вер�із�бюветом);

7)�на�в�л.�Прирічній�між�б�дин�ами�№ 17,�17-

д,�19�та�19-б�орієнтовною�площею�0,55��а�(с�вер

із�бюветом�та�спортивним�майданчи�ом);

8)�на�в�л.�Прирічній�між�б�дин�ами�№ 27-е

та�№ 29�орієнтовною�площею�0,32��а�(с�вер�із

спортивним�майданчи�ом);

9)�на�просп.�Героїв�Сталін�рада�біля�б�дин-

�ів�№ 49-б —�53�та�на�в�л.�Героїв�Дніпра�біля

б�дин�ів�№ 42-б —�62�орієнтовною�площею

1,0��а�(вели�ий�с�вер�з�дитячим�майданчи�ом

та�алеєю);

10)�на�в�л.�Прирічній�між�б�дин�ами�№ 5�та

№ 9-а�орієнтовною�площею�0,56��а�(вели�ий

с�вер�із�дитячим�та�спортивним�майданчи�а-

ми).

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

ної�зони�міста�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19�липня�2005�ро���№ 806/3381

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

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27�листопада�2009

ро���№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�тери-

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

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

ним�вимо�ам»),�додавши�земельні�ділян�и,�ви-

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

с�верів�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.
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3.�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):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�бла�о�строю�земельних�діляно�,�в�а-

заних���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва.

3.2.�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення��ош-

тів�меценатів�для�створення�с�верів�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в�офіційном�

вісни���Київсь�ої�місь�ої�ради��азеті�«Хрещати�».

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

Про затвердження детального плану території реконструкції
промрайону «Подільсько&Куренівський» в межах вулиць 

Семена Скляренка, Куренівської, пров. Куренівського 
та просп. Московського в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 45/1948 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2013�№ 518/10006�«Про�затвердження�місь-

�ої�про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві»�та�і�зміни�та�позиції:

1.1.�Позицію�64�Перелі���містоб�дівної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві

��2013 —�2016�pp.�(додат�а�до�Про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації�в

м.�Києві)�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

2.�Затвердити�детальний�план�території�ре�онстр��ції�промрайон��«Подільсь�о-К�ренівсь�ий»�в

межах�в�лиць�Семена�С�лярен�а,�К�ренівсь�ої,�пров.�К�ренівсь�о�о�та�просп.�Мос�овсь�о�о�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�відповідно�до�основних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів,�що�додаються.

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

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.09.2015�№ 46/1948

Основні техніко&економічні показники детального плану 
території реконструкції промрайону «Подільсько&Куренівський» 

в межах вулиць Семена Скляренка, Куренівської, пров. Куренівського 
та просп. Московського в Оболонському районі м. Києва

64. ДПТ реконструкції промрайону «Подільсько�Куренівський» 
в межах вулиць Семена Скляренка, Куренівської, пров. Куренівського

та просп. Московського в Оболонському районі м. Києва

4.2.017 80

Показники Одиниці
виміру

Кількість

Існуючий
стан

Етап від 3 до
7 років

Етап від 15
до 20 років

Територія в межах проекту, у тому числі: га 80,0

� житлова забудова: га

а) квартали садибної забудови га � � �

б) квартали багатоквартирної забудови 
(з урахуванням гуртожитків)

га � 8,2 8,2

� ділянки установ і підприємств  обслуговування (крім
підприємств і установ мікрорайонного значення)

га 8,9 12,77 16,67

� зелені насадження (крім зелених насаджень
мікрорайонного значення)

га 6,38 7,4 7,88 

� вулиці в межах червоних ліній га 11,5 16,67 16,67

Території (ділянки) забудови іншого призначення
(ділової, виробничої, комунально�складської,
курортної, оздоровчої тощо)

га 52,33 39,15 31,01

� інші території га 7,08 7,08 7,08

Чисельність населення тис. осіб �

� в багатоповерховій забудові (з урахуванням
гуртожитків)

осіб/га � 6823 6823

Щільність населення � в багатоквартирній забудові осіб/га � 830 830

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про склад комісії Київської міської ради з питань поновлення
прав реабілітованих

Рішення Київської міської ради № 3/1906 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 9 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», пункту 6

Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого по&
становою Кабінету Міністрів України від 18.02.1993 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�с�лад��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�поновлення�прав�реабілітованих

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�30.10.2008�№581/581

«Про�с�лад��омісії�Київради�з�питань�поновлення

прав�реабілітованих»�(із�змінами�і�доповненнями).

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

�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ре-

таря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�24.09.2015�№�3/1906

Склад
комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих

1.�Резні�ов�Оле�сій�Юрійович

2.�Савіць�ий�Сер�ій�Семенович

3.�Демсь�а�Лідія�Володимирівна

4.�Абрамен�о�Леонід�Михайлович

5.�Азарен�о�Юрій�Борисович

6.�Амонс�Андрій�Іванович

7.�Бевзен�о�Наталія�Василівна

8.�Бондарен�о�Володимир�Дмитрович

9.�Гл�ш�ов�Валерій�Степанович

10.�Денисен�о�Володимир�Ми�олайович

11.�Кри��нов�Юрій�Володимирович

12.�Колошмай�Галина�Володимирівна

13.�К�цен�о�Гри�орій�Петрович

14.�Малашен�о�Володимир�Данилович

15.�Риба�ова�Оль�а�Іванівна

16.�Тиліща��Володимир�Семенович

17.�Тимошен�о�Світлана�Василівна

18.�Устимен�о�Світлана�Ми�олаївна

19.�Чай�а�Єв�ен�Ми�олайович

20.�Черні�ов�Оле�сандр�Михайлович��

21.�Юш�евич�Валентина�Антонівна�����

-�Заст�пни��місь�о�о��олови�-�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої

ради,��олова��омісії

-�старший�інспе�тор-завід�вач�се�тора�забезпечення

діяльності��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�поновлення

прав�реабілітованих��правління�забезпечення�діяльності

постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�заст�пни���олови

�омісії

-��оловний�спеціаліст�се�тора�забезпечення�діяльності

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�поновлення�прав

реабілітованих��правління�забезпечення�діяльності

постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�се�ретар��омісії

Члени��омісії:�

-�пенсіонер,�старший�радни��юстиції

-�член�Київсь�о�о�товариства�політв'язнів�та�жертв

репресій,�юрист

-�пол�овни��юстиції���відставці

-� заст�пни�� начальни�а� �правління� по� бюджет�

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

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

-�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

-�пенсіонер,��олишній�працівни��Апарат��Верховної

Ради�У�раїни

-�заст�пни��дире�тора�Департамент��б�дівництва�та

житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

-�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

-�перший�заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління

Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в�м.�Києві

-��олова�Київсь�о�о�товариства�політв'язнів�та�жертв

репресій

-�ветеран�МВС,�підпол�овни��міліції

-�інспе�тор�се�тора�забезпечення�діяльності��омісії

Київсь�ої� місь�ої� ради� з� питань� поновлення� прав

реабілітованих��правління�забезпечення�діяльності

постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради

-�заст�пни���олови�У�раїнсь�о�о�інстит�т��національної

пам'яті

-��онс�льтант-е�сперт�се�тора�архівно�о�забезпечення

СБУ���м.Києві

-�перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

-�начальни��відділ��Слідчо�о��правління�ГУ�МВС�У�раїни

в�м.Києві

-�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

-�член�Ради�Київсь�о�о�товариства�політв'язнів�та�жертв

репресій

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 20.09.2012 № 22/8306 «Про надання дозволу на створення

органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Бортничі» у Дарницькому районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 26/1929 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статей З, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської місь&
кої ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву іні&
ціативної групи по створенню органу самоорганізації населення від 07.09.2015 № 08/3&8293, Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

ради�від�20.09.2012�№ 22/8306�«Про�надання

дозвол��на�створення�ор�ан��самоор�анізації

населення�«Комітет�мі�рорайон��«Бортничі»��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

У�п�н�ті�2�рішення�слова�«в�лиця�Б�денно-

�о»�замінити�словами�«в�лиця�Б�дьонно�о».

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів�і�на�ви�онав-

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

���державн��адміністрацію).

Київський міський голова 
В. Кличко



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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
20 æîâòíÿ 2015 ð.
¹143(4739)

4

Про забезпечення фінансування у 2015 році витрат, 
пов’язаних з проведенням міжнародних заходів

Розпорядження № 248 від 20 березня 2015 року
Відповідно до Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015"2018 роки,

затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938, рішення Київської міської
ради від 28.01.2015 № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою забезпечення проведення у 2015
році Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською держав"
ною адміністрацією) міжнародних заходів, пов’язаних з прийомом іноземних представників, організацією
зустрічей делегацій на вищому рівні за дорученнями Адміністрації Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України:

1.�Апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


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

ції)�відповідно�до�за
онодавства�забезпечити�фі-

нанс�вання�витрат,�пов’язаних�з�проведенням

міжнародних�заходів�(
онференцій,�семінарів,

презентацій,�офіційних�прийомів,�прото
ольних

з�стрічей�тощо)���2015�році,�з�ідно�з�
оштори-

сами,�затвердженими�
ерівни
ом�апарат��ви
о-

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

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

н�вань,�передбачених���бюджеті�міста�Києва�на

2015�рі
���інших�видат
ах�апарат��ви
онавчо�о

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

державної�адміністрації)�(за�альномісь
их�видат-


ах�з�ор�анізації�та�здійснення�офіційних�прийо-

мів,�зміцнення�і�розвит
��міжнародних�зв’яз
ів,�від-

рядження�працівни
ів�ор�анів�місцевої�влади�та

самовряд�вання�та�інших�осіб�за�
ордон�з�ідно

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

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

адміністрації),�відзначення�ювілейних�та�визнач-

них�дат,�з�стрічей�тощо).

2.�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

Зареєстровано�

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

16�жовтня�2015�р.�за�№ 149/1260

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

від 24 вересня 2014 року № 1055 «Про встановлення тарифів 
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надаються державними

та комунальними закладами охорони здоров’я у м. Києві»
Розпорядження № 940 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю"
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен"
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за"
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор"
мативно"правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Доповнити�розпорядження�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації)�від�24�вересня�2014

ро
��№ 1055�«Про�встановлення�тарифів�на

платні�посл��и�зі�стоматоло�ічної�допомо�и,

я
і�надаються�державними�та�
ом�нальними

за
ладами�охорони�здоров’я���м.�Києві»,�за-

реєстроване�в�Головном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�07�жовтня�2014�ро
��за�№ 33/1086,

новим�п�н
том�10�та
о�о�зміст�:

«10.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и

зі�стоматоло�ічної�допомо�и,�я
і�надає�Ком�наль-

не�не
омерційне�підприємство�«Центр�первин-

ної�меди
о-санітарної�допомо�и�№ 2»�Поділь-

сь
о�о�район��м.�Києва,�що�додаються.».

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�10-12�вважати�відпо-

відно�п�н
тами�11-13.

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

йо�о�оприлюднення.
Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

16�жовтня�2015�р.�за�№ 149/1260

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

24�вересня�2014�рро
��№�1055

(��реда
ції�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

від�23�вересня�2015�ро
��№�940)

Тарифи 
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 
медико"санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва

Керівник апарату В. Бондаренко

1.1.6 199 Накладання тимчасової пломби 8,00

1.1.7 248 Накладання пломби під час лікування карієсу та
його  ускладнень  із  світлополімерного матеріалу
типу "Estelite Sigma Quick" у разі реставрації до  1/2
коронки зуба (лікування зуба та знеболювання
сплачуються додатково)

101,20

1.1.8 249 Пломбування одного каналу кореня зуба з
використанням фореденту

16,90

1.1.9 250 Відновлення      зруйнованої      коронки
однокореневого    зуба    за    допомогою
скловолоконних        штифтів         та
світлополімерного матеріалу

297,70

1.1.10 251 Естетична реставрація фронтального зуба за
допомогою світлополімерного матеріалу

157,90

2. Протезування зубне

2.1 252 Одиночна металокерамічна коронка 544,50

2.2 253 Одиночна металопластмасова (фотополімерна)
коронка

382,50

2.3 254 Бюгельний протез (з корекцією) на гіпсовій моделі з
пластмасовими зубами

806,30

2.4 255 Знімний частковий протез з корекцією протезу з
акриловими зубами

416,90

2.5 256 Зуб в частковому протезі з акриловими зубами 15,90

№ Код послуги Найменування послуги Тариф за 1 послугу, грн
(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів
охорони здоров'я

1.1 .Терапевтична стоматологія

1.1.1 186 Знеболювання  інфільтраційне анестетиком типу
"Ультракаїн 

25,50

1.1.2 187 Зняття зубного каменю, нальоту
інструментальним способом з усіх зубів

113,90

1.1.3 189 Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки 7,40

1.1.4 190 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 13,90

1.1.5 193 Розпломбування  кореневого  каналу  зуба,
запломбованого пастою, що полімеризується,
або цементом

99,50

Про реконструкцію тепломагістралі № 1 СТ — 1 
від ТК 120/32"4 до бойлерної насосної (БН) 

на вулиці Олександра Пироговського,4 від ТК 120/37 до входу 
в будинок на вулиці Солом’янській,17, від ТК 120/40"1 до ТК

120/40"2 на вулиці Андрія Головка у Солом’янському районі
Розпорядження № 288 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 17 листопада 2014 року № 029/31/11581, в межах здійснення функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а
ціонерном��товариств�

«КИЇВЕНЕРГО»�здійснити�за�власні�
ошти�з�ід-

но�з�розробленою�та�затвердженою���вста-

новленом��поряд
��прое
тно-
ошторисною

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

лі�№ 1�СТ —�1�від�ТК�120/32-4�до�бойлерної

насосної�(БН)�на�в�лиці�Оле
сандра�Пиро-

�овсь
о�о,�4,�від�ТК120/37�до�вход��в�б�ди-

но
�на�в�лиці�Солом’янсь
ій,17,�від�ТК�120/40-

1�до�ТК120/40-2�на�в�лиці�Андрія�Голов
а��

Солом’янсь
ом��районі�з�част
овим�розрит-

тям�вн�трішньо�
вартальних�проїздів�біля�в�-

лиці�Андрія�Голов
а�з�обмеженням�р�х��транс-

порт��на�вн�трішньо
вартальних�проїздах�бі-

ля�в�лиці�Андрія�Голов
а,�
рім�автомобілів

спеціально�о�призначення,�за��рафі
ом,�що�до-

дається.

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�рі-

шенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро
��№ 1051/1051�та�забезпечити�три-

змінний�режим�роботи.

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

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

ньо�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�призначен-

ня�шляхом�встановлення�відповідних�дорож-

ніх�зна
ів,�о�ородження�місць�роботи,�освіт-

лення,�си�нальних�ліхтарів���місцях�ви
онан-

ня�робіт,�необхідної�
іль
ості�пішохідних�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�теп-

лома�істралі�№ 1�СТ —�1�від�ТК�120/32-4�до

бойлерної�насосної�(БН)�на�в�лиці�Оле
сан-

дра�Пиро�овсь
о�о,4,�від�ТК�120/37�до�вход�

в�б�дино
�на�в�лиці�Солом’янсь
ій,17,�від�ТК

120/40-1�до�ТК120/40-2�на�в�лиці�Андрія�Го-

лов
а���Солом’янсь
ом��районі�з�част
овим

розриттям�вн�трішньо
вартальних�проїздів

біля�в�лиці�Андрія�Голов
а�забезпечити�під-


лючення�всіх�споживачів,�теплопостачання

я
их�здійснювали�теплові�ма�істралі,�що�під-

ля�али�ре
онстр�
ції,�до�теплопостачання�від

ре
онстр�йованої�теплома�істралі.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр�
-

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

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

ції)�на�період�ви
онання�робіт,�зазначених��

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

��шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно�о�па-

сажирсь
о�о�транспорт��за�ально�о�
орис-

т�вання,�я
і�проходять�вн�трішньо
вартальни-

ми�проїздами�біля�в�лиці�Андрія�Голов
а.

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

Києва�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�адмі-

ністрації)�забезпечити���встановленом��по-
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ряд
��списання�демонтовано�о�майна�та�прий-

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

ної��ромади�міста�Києва�ре
онстр�йованих

теплових�ма�істралей,�зазначених���п�н
ті�1

цьо�о�розпорядження.

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

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

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

леєва�П.�О.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реконструкцію теплової магістралі № 2 РК «Нивки» 
від ТК 204/12 до ТК 204/14а та до т. А в бік ТК 204/15 
на вул. Олександрівській у Шевченківському районі

Розпорядження № 289 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 № 029/31/11392, 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���встановле-

ном��поряд
��прое
тно-
ошторисною�до
�-

ментацією�ре
онстр�
цію�теплової�ма�істралі�№ 2

РК�«Нив
и»�від�ТК�204/12�до�ТК�204/14а�та�до

т.�А�в�бі
�ТК�204/15�на�в�л.�Оле
сандрівсь
ій��

Шевчен
івсь
ом��районі�з�розриттям�проїзної

частини�в�лиці�Оле
сандрівсь
ої�та�перетин��з

в�лицею�Естонсь
ою�з�обмеженням�р�х��транс-

порт��на�в�лиці�Оле
сандрівсь
ій,�та�в�межі�пе-

ретин��проїзної�частини�в�лиці�Естонсь
ої,�
рім

автомобілів�спеціально�о�призначення,�за��ра-

фі
ом,�що�додається.

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

ЇВЕНЕРГО»:

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.

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

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

ньо�о�р�х��на�період�ви
онання�робіт.

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

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних�засобів�спеціально�о�призначення�шля-

хом�встановлення�відповідних�дорожніх�зна-


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

нальних�ліхтарів���місцях�ви
онання�робіт,�не-

обхідної�
іль
ості�пішохідних�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�тро-

т�арів —�на�повн��ширин��трот�ар��фі��рни-

ми�елементами�мощення�та�передати�за�а
-

том�
ом�нальном��підприємств��«Шляхово-

е
спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен
івсь
о�о�район�»�м.�Києва.

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

вої�ма�істралі�№ 2�РК�«Нив
и»�від�ТК�204/12

до�ТК�204/14а�та�до�т.�А�в�бі
�ТК�204/15�на�в�-

лиці�Оле
сандрівсь
ій���Шевчен
івсь
ом��райо-

ні�з�розриттям�проїзної�частини�в�лиці�Оле
сан-

дрівсь
ої,�забезпечити�під
лючення�всіх�спо-

живачів,�теплопостачання�я
их�здійснювала

теплова�ма�істраль,�що�підля�ала�ре
онстр�
-

ції,�до�теплопостачання�від�ре
онстр�йованої

теплової�ма�істралі.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр�
-

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

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�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,�я
і

проходять�в�лицею�Оле
сандрівсь
ою.

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

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

розпорядження,�передається�до�
ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�подальшою�передачею���володіння�та�
орис-

т�вання�п�блічном��а
ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО».

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

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

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

безпечити���встановленом��поряд
��списання

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

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�ре
онстр�йованих�теплових�ма�істра-

лей,�зазначених���п�н
ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проведення архітектурного закритого бліц"конкурсу 
на визначення кращої концепції організації громадського 

простору на Контрактовій площі в Подільському районі
Розпорядження № 247 від 20 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування»,
«Про архітектурну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяль"
ності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку
проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 березня 2013 року № 320 «Про розробку Концеп"
ції збереження та реабілітації історичного середовища «Київ самобутній» на Подолі та Дніпровських схи"
лах», з метою збереження та відновлення історичного середовища, а також створення сучасного і комфорт"
ного громадського простору, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�архіте
т�рний�за
ритий�бліц-


он
�рс�на�визначення�
ращої�
онцепції�ор�а-

нізації��ромадсь
о�о�простор��на�Контра
то-

вій�площі�в�Подільсь
ом��районі�(далі —�Кон-


�рс).

2.�По�одити�про�рам��та��мови�
он
�рс��з�ід-

но�з�додат
ом.

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

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


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

ністрації)�я
�замовни
��
он
�рс��в��станов-

леном��поряд
��о�олосити�архіте
т�рний

бліц-
он
�рс�на�визначення�
ращої�
онцеп-

ції�ор�анізації��ромадсь
о�о�простор��на

Контра
товій�площі�в�Подільсь
ом��районі

та�вжити�всіх�необхідних�заходів,�пов’яза-

них�із�ор�анізацією�та�проведенням�
он
�р-

с�.

4.�Департамент��с�спільних�
ом�ні
ацій�ви-


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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�оприлюднення�цьо�о�розпорядження�в

�становленом��поряд
�.

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

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

місь
ої�державної�адміністрації�відповідно�до

розподіл��обов’яз
ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про утворення Дорадчого комітету з питань розробки плану дій
сталого енергетичного розвитку міста Києва

Розпорядження № 282 від 31 березня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в

Україні», рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 262/5649 «Про приєднання міста Києва
до Угоди мерів з метою вирішення першочергових питань енергозабезпечення міста Києва та впроваджен"
ня заходів з енергозбереження:

1.�Утворити�при�ви
онавчом��ор�ані�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ій�місь
ій�державній

адміністрації)�Дорадчий�
омітет�з�питань�роз-

роб
и�план��дій�стало�о�енер�етично�о�роз-

вит
��міста�Києва�та�затвердити�йо�о�с
лад,

шо�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�Дорадчий�
о-

мітет�з�питань�розроб
и�план��дій�стало�о�енер-

�етично�о�розвит
��міста�Києва,�що�додаєть-

ся.

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан�

Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)

31.03.2015�№�282

СКЛАД 
Дорадчого комітету з питань розробки плану дій сталого енергетичного

розвитку міста Києва

Пантелеєв�Петро�Оле
сандрович заст�пни
��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адмініс-

трації,��олова�Дорадчо�о�
омітет�

Костир
о�Сер�ій�Оле
сандрович� радни
�заст�пни
а��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації,�Голова�правління�«Громадсь
а�спіл
а�«М�-

ніципальна�Енер�ія»,�заст�пни
��олови�Дорадчо�о�
о-

мітет�

Кондратю
�Юлія�Юріївна� заст�пни
�начальни
а —�начальни
�відділ��впроваджен-

ня�енер�оефе
тивності��правління�енер�оефе
тивності

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


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


ої�державної�адміністрації),�се
ретар�Дорадчо�о�
омі-

тет�

Біли
�Андрій�Оле
сійович �олова�правління —��енеральний�дире
тор�ПАТ�«АК

«Київводо
анал»�(за�з�одою)

Бра�інсь
ий�Ві
тор�Володимирович начальни
�Ком�нально�о�підприємства�«Київсь
ий�мет-

рополітен»

Верес�Леся�Іванівна начальни
�юридично�о��правління�апарат��ви
онавчо-

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

жавної�адміністрації)

Гаря�а�Оле��Оле
сандрович �олова�Шевчен
івсь
ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Горб�нов�Ярослав�Володимирович �олова�Дніпровсь
ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Д�бови
�Ми
ола�Гри�орович перший�заст�пни
��олови�Подільсь
ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

За�ородній�Ві
тор�Янович �оловний�інженер�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»�(за�з�о-

дою)

Клюс�Оле
сандр�Васильович деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради,��олова�постійної�
омісії

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

�осподарства�та�паливно-енер�етично�о�
омпле
с��(за

з�одою)

Кри
�нов�Юрій�Володимирович дире
тор�Департамент��соціальної�політи
и�ви
онав-

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

державної�адміністрації)

Крилю
�Андрій�Тіт�сович перший�заст�пни
��олови�Голосіївсь
ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації

Крохмалю
�Ві
тор�Васильович перший�заст�пни
��олови�Деснянсь
ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації

Малежи
�Олена�Ми
олаївна заст�пни
�дире
тора —�начальни
��правління�енер�о-

ефе
тивності�Департамент��житлово-
ом�нальної�ін-

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

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

Малихін�Оле
сандр�Володимирович заст�пни
�дире
тора —�начальни
��правління�
онтро-

лю�е
спл�атації�житлово-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри

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


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


ої�державної�адміністрації)

Мартинч�
�Сер�ій�Оле
сандрович �олова�Печерсь
ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації

Медяний�Назар�Леонідович дире
тор�зі�страте�ії�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�(за�з�одою)

Міц
ан�Андрій�Іванович ви
он�ючий�обов’яз
и�
ерівни
а�USAID�прое
т��«М�ні-

ципальна�енер�етична�реформа�в�У
раїні»�(за�з�одою)

На�мен
о�Дмитро�Володимирович дире
тор�КП�«Гр�па�впровадження�прое
т��з�енер�о-

збереження�в�адміністративних�і��ромадсь
их�б�дівлях

м.�Києва»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
20 æîâòíÿ 2015 ð.
¹143(4739)

6

Новиць�ий	Дмитро	Юрійович дире�тор	Департамент�	житлово-�ом�нальної	інфра-

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Першин	Володимир	Геннадійович дире�тор	Ком�нально�о	підприємства	«Київтранспар�-

сервіс»

Поворозни�	Ми�ола	Юрійович дире�тор	Департамент�	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�о-

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

�ої	державної	адміністрації)

Ареш�ович	Алла	Оле�сандрівна перший	заст�пни�	дире�тора	Департамент�	охорони

здоров’я	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Ри�ан	Михайло	Михайлович дире�тор	Департамент�	охорони	здоров’я	ви�онав-

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

державної	адміністрації)

Романець	Ми�ола	Павлович дире�тор	з	розвит��	та	інвестицій	ПрАТ	«СТЕК»	(за

з�одою)

Р�сін	Єв�еній	Єв�енійович дире�тор	Ком�нально�о	підприємства	«Київ�ом�нсер-

віс»

Са�айда�	Ілля	Вадимович �олова	Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної

адміністрації

Сінцов	Геннадій	Львович �олова	Дарниць�ої	районної	в	місті	Києві	державної

адміністрації

Стр��	Оле�	Васильович �оловний	інженер	ПАТ	«Київ�аз»	(за	з�одою)

Фіданян	Олена	Гри�орівна дире�тор	Департамент�	освіти	і	на��и,	молоді	та	спор-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Хричов	Андрій	Ві�торович дире�тор	Ком�нально�о	підприємства	«Київмісь�світ-

ло»	(за	з�одою)

Целовальни�	Сер�ій	Анатолійович дире�тор	Департамент�	містоб�д�вання	та	архіте�т�-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Циб�льща�	Оле�сандр	Леонідович �олова	Оболонсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної

адміністрації

Ш��ро	Ма�сим	Юрійович �олова	Солом’янсь�ої	районної	в	місті	Києві	держав-

ної	адміністрації

Шпильовий	Іван	Федорович ви�он�ючий	обов’яз�и	дире�тора	Департамент�

транспортної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

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

міністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

31.03.2015	№	282

ПОЛОЖЕННЯ
про Дорадчий комітет з питань розробки плану дій 

сталого енергетичного розвитку міста Києва
1.	Дорадчий	�омітет	з	питань	розроб�и	план�	дій	стало�о	енер�етично�о	розвит��	міста	Ки-

єва	(надалі —	Дорадчий	�омітет)	є	постійно	діючим	ор�аном,	що	�творюється	з	метою	ор�ані-

заційно�о	с�проводження	розроб�и	план�	дій	стало�о	енер�етично�о	розвит��	міста	Києва	та

�оординації	взаємовідносин	�часни�ів	місь�о�о	енер�етично�о	рин��	щодо	опрацювання	та	ре-

алізації	�онцепції	стало�о	енер�етично�о	розвит��	міста	Києва.

2.	У	своїй	діяльності	Дорадчий	�омітет	�ер�ється	Констит�цією	У�раїни,	за�онами	У�раїни,

а�тами	Президента	У�раїни,	Кабінет�	Міністрів	У�раїни,	рішеннями	Київсь�ої	місь�ої	ради,	роз-

порядженнями	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації),	іншими	нормативно-правовими	а�тами	У�раїни	та	цим	Положенням.

3.Основні	завдання	Дорадчо�о	�омітет�:

3.1.	Участь	�	розробці	план�	стало�о	енер�етично�о	розвит��	міста	Києва	та	напрацюванні	�он-

цепції	місь�ої	енер�етичної	політи�и.

3.2.	Координація	співпраці	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій,	задіяних	�	розробці	стало�о

енер�етично�о	розвит��	міста	Києва	в	рам�ах	Прое�т�	«Реформа	місь�о�о	теплозабезпечення

в	У�раїні».

3.3.	Визначення	проблем	та	ризи�ів	в	енер�етичній	сфері	міста	Києва	та	форм�вання	пропо-

зицій	щодо	їх	вирішення.

3.4.	Сприяння	створенню	за�альномісь�ої	системи	моніторин��	ефе�тивно�о	ви�ористання

паливно-енер�етичних	рес�рсів.

3.5.	Внесення	пропозицій	Київсь�ій	місь�ій	раді	та	ви�онавчом�	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ра-

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

ефе�тивно�о,	безпечно�о	та	стало�о	ф�н�ціон�вання	системи	енер�озабезпечення	міста	Ки-

єва;

зменшення	питомих	витрат	енер�орес�рсів	на	відп�с�	теплової	енер�ії	за	рах�но�	їх	заміщен-

ня	та	е�ономії	на	підприємствах	житлово-�ом�нально�о	�осподарства	та	на	об’є�тах	бюджет-

ної	сфери;

зменшення	собівартості	теплової	енер�ії	і	тарифів,	ви�лючення	з	оплати	споживачами	по-

наднормових	витрат	і	втрат	теплової	енер�ії.

3.6.	Розроб�а	механізмів	впровадження	систем	е�оло�ічної	та	енер�етичної	сертифі�ації	для

запровадження	системи	енер�оефе�тивності	і	енер�орес�рсозбереження	в	сфері	ново�о	б�-

дівництва,	ре�онстр��ції	існ�ючо�о	адміністративно�о	і	житлово�о	фонд�	та	в	системі	теплоза-

безпечення.

3.7.	Розроб�а	пропозицій	щодо	шляхів	забезпечення	диверсифі�ації	первинно�о	палива,	ви-

�ористання	вторинних	енер�етичних	рес�рсів,	відновлювальних	і	нетрадиційних	видів	енер�ії

та	альтернативних	видів	палива,	системи	теплоа��м�ляційно�о	постачання.

3.8.	Розроб�а	заходів	щодо	�дос�оналення	механізм�	фінанс�вання	про�рам	з	енер�озбере-

ження	з	місь�о�о	бюджет�	та	інших	джерел.

4.	Дорадчий	�омітет:

4.1.	Забезпеч�є	створення	сприятливих	�мов	для	зал�чення	вітчизняних	та	іноземних	інвес-

тицій	для	реалізації	заходів	з	енер�оефе�тивності	�	місті	Києві	з	метою	оптимізації	стр��т�ри

енер�етично�о	баланс�	міста,	зменшення	обся��	ви�идів	забр�днюючих	речовин,	по�ращенню

е�оло�ічно�о	стан�	міста	шляхом	с�орочення	ви�идів	парни�ових	�азів,	за	рах�но�	збільшення

ефе�тивності	ви�ористання	енер�ії	та	збільшення	част�и	поновлювальних	джерел	енер�ії	в	стр��-

т�рі	споживання	енер�оносіїв.

4.2.	Інформ�є	Київсь��	місь��	рад�,	ви�онавчий	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь��	місь-

��	державн�	адміністрацію)	та	�ромадсь�ість	міста	з	питань	енер�оефе�тивності	та	реалізації	в

місті	план�	дій	стало�о	енер�етично�о	розвит��	міста	Києва.

4.3.	Ор�анізов�є	заходи	з	поп�ляризації	серед	широ�их	верств	населення	через	засоби	ма-

сової	інформації	ефе�тивно�о	та	ощадливо�о	споживання	паливно-енер�етичних	рес�рсів,	іні-

ціює	в�лючення	відповідних	питань	до	про�рам	навчальних	за�ладів	міста,	створення	центрів

інформ�вання	�ромадсь�ості	з	питань	енер�озбереження	при	районних	в	місті	Києві	державних

адміністраціях.

4.4.	Сприяє	створенню	�мов	для	я�існо�о,	надійно�о,	безпечно�о	і	дост�пно�о	за	оплатою

меш�анцям	міста	теплопостачання.

5.	Дорадчий	�омітет	в	межах	своїх	завдань	має	право:

5.1.	Отрим�вати	в	�становленом�	за�онодавством	поряд��	інформацію	від	центральних	і	міс-

цевих	ор�анів	ви�онавчої	влади,	ор�анів	місцево�о	самовряд�вання,	підприємств,	�станов,	не-

залежно	від	форм	власності,	та	�ромадсь�их	ор�анізацій	необхідн�	для	ви�онання	по�ладених

на	Дорадчий	�омітет	завдань.

5.2.	Зал�чати	до	�часті	�	своїй	роботі	представни�ів	центральних	і	місцевих	ор�анів	ви�онав-

чої	влади,	ор�анів	місцево�о	самовряд�вання,	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій	(за	по�о-

дженням	з	їх	�ерівни�ами),	а	та�ож	незалежних	е�спертів	(за	з�одою).

5.3.	Утворювати	�	разі	потреби	для	ви�онання	по�ладених	на	ньо�о	завдань	постійні	або	тим-

часові	робочі	�р�пи.

5.4.	Ор�анізов�вати	проведення	�онференцій,	семінарів,	нарад	та	інших	заходів.

5.5.	Засл�хов�вати	звіти	�ерівни�ів	місцевих	ор�анів	ви�онавчої	влади,	ор�анів	місцево�о	са-

мовряд�вання,	підприємств,	�станов,	а	та�ож	інших	ор�анізацій,	я�і	бер�ть	�часть	�	реалізації

завдань,	планів,	прое�тів,	цільових	про�рам	та	ви�онанні	за�онодавчих	а�тів	з	питань	енер�о-

збереження	та	енер�оефе�тивності	в	рам�ах	реалізації	план�	дій	стало�о	енер�етично�о	роз-

вит��	міста	Києва.

5.6.	Розробляти	та	вносити	в	�становленом�	поряд��	на	роз�ляд	стр��т�рним	підрозділам

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

нормативно-правових	а�тів,	спрямованих	на	реалізацію	політи�и	стало�о	енер�етично�о	розвит-

��	міста	Києва.

6.	С�лад	Дорадчо�о	�омітет�	затвердж�ється	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

6.1.	Дорадчий	�омітет	очолює	заст�пни�	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції.

6.2.	До	с�лад�	Дорадчо�о	�омітет�	мож�ть	входити	�олова,	заст�пни�	(заст�пни�и)	�олови

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації,	деп�тати	(представни�и)	Київсь�ої	місь�ої	ради,	пред-

ставни�и	стр��т�рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	представни�и	за�ладів	та	�станов	бюджетної	сфери,	представни�и

ор�анізацій	і	підприємств	енер�етично�о	се�тор�,	представни�и	на��ових	та	на��ово-дослідних

�станов,	представни�и	�ромадсь�их	ор�анізацій	(за	з�одою	з	їх	�ерівни�ами),	е�сперти	з	пи-

тань	енер�оефе�тивності	(за	їх	з�одою)	тощо.

7.	Ор�анізація	роботи	Дорадчо�о	�омітет�

7.1.	Формою	роботи	Дорадчо�о	�омітет�	є	засідання,	я�і	проводяться	за	рішенням	�олови,	але

не	менше	одно�о	раз�	на	�вартал.	Позачер�ові	засідання	проводяться	�	разі	потреби.

7.2.	Засідання	Дорадчо�о	�омітет�	проводить	�олова,	а	за	йо�о	відс�тності —	заст�пни�	�о-

лови.

7.3.	Засідання	Дорадчо�о	�омітет�	є	правомочним,	я�що	�	ньом�	бер�ть	�часть	більш	я�	по-

ловина	йо�о	членів.	Члени	Дорадчо�о	�омітет�	зобов’язані	особисто	брати	�часть	�	засіданнях.

7.4.	Ор�анізацію	роботи,	під�отов��	та	проведення	засідань	Дорадчо�о	�омітет�	здійснює

се�ретар.

7.5.	Рішення	Дорадчо�о	�омітет�	�хвалюється	простою	більшістю	�олосів	прис�тніх	на	засі-

данні	членів	Дорадчо�о	�омітет�.

7.6.	Рішення	Дорадчо�о	�омітет�	оформлюються	прото�олом,	я�ий	підпис�ють	�олова	та	се�-

ретар	Дорадчо�о	�омітет�.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх інженерних мереж, споруд 
та обладнання ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»

Розпорядження № 283 від 31 березня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря;

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван;
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ПАТ «Холдингова компа;
нія «Київміськбуд» (листи від 5 грудня 2013 року № 07184/0/2;13, від 20 січня 2014 року № 00152/0/2;14, від
27 січня 2014 року № 00460/0/2;14, від 19 лютого 2014 року № 01079/0/2;14, від 8 квітня 2014 року № 01968/0/2;
14, від 14 травня 2014 року № 02464/0/2;14, від 27 травня 2014 року № 02672/0/2;14, від 4 червня 2014 року
№ 02833/0/2;14, від 11 червня 2014 року № 02943/0/2;14, від 18 серпня 2014 року № 04042/0/2;14 та прото;
кол чергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства холдингова компанія «Київміськбуд» від
25 квітня 2012 року № 14, протоколи засідання Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» від 27 грудня 2013 року
№ 55, від 27 січня 2014 року № 2, від 30 січня 2014 року № 3, від 20 лютого 2014 року № 7, від 28 лютого 2014 ро;
ку № 8, від 27 березня 2014 року № 12, від 20 травня 2014 року № 19, від 30 травня 2014 року № 23, від 12 верес;
ня 2014 року № 35), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Прийняти	безоплатно	до	�ом�нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва	і	пе-

редати	�	володіння	та	�орист�вання	п�блічно-

м�	а�ціонерном�	товариств�	«А�ціонерна	�ом-

панія	«Київводо�анал»	зовнішні	водопровідні

та	�аналізаційні	мережі	ПАТ	«Холдин�ова	�ом-

панія	«Київмісь�б�д»	з�ідно	з	додат�ом	1,	в	ме-

жах	та	на	�мовах,	визначених	У�одою	про	пе-

редач�	в	�правління	від�ритом�	а�ціонерном�

товариств�	«А�ціонерна	�омпанія	«Київводо-

�анал»	майна,	що	є	�ом�нальною	власністю	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва	від	20	лис-

топада	2003	ро��	(в	реда�ції	до�овор�	на	во-

лодіння	та	�орист�вання	майном	територіаль-

ної	�ромади	міста	Києва	від	1	�р�дня	2006	ро-

��),	я�а	��ладена	між	ВАТ	«АК	«Київводо�анал»

та	Київсь�ою	місь�ою	державною	адміністра-

цією.

2.	Прийняти	безоплатно	до	�ом�нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва	та

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

�ом�нальним	підприємством	еле�тромереж

зовнішньо�о	освітлення	м.	Києва	«Київмісь�-

світло»	інженерні	мережі	зовнішньо�о	освіт-

лення	з	обладнанням	ПАТ	«Холдин�ова	�омпа-

нія	«Київмісь�б�д»	з�ідно	з	додат�ом	2.
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3.	Прийняти	безоплатно	до	�ом�нальної	власності	те-

риторіальної	�ромади	м.	Києва	та	передати	�	володіння

та	�орист�вання	п�блічном�	а�ціонерном�	товариств�

«Київ�аз»	�азопровідні	мережі	з	обладнанням	ПАТ	«Хол-

дин�ова	�омпанія	«Київмісь�б�д»	з�ідно	з	додат�ом	3,	в

межах	та	на	�мовах,	визначених	До�овором	на	володін-

ня	та	�орист�вання	майном	територіальної	�ромади	міс-

та	Києва,	я�ий	��ладений	21	�вітня	2006	ро��	між	від-

�ритим	а�ціонерним	товариством	«Київ�аз»	та	ви�онав-

чим	ор�аном	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ою	місь�ою

державною	адміністрацією).

4.	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	приймання—	передач�	май-

на,	зазначено�о	�	п�н�тах	1-3	цьо�о	розпорядження.

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

�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації	з�ідно	з	розподілом	обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
майна житлово;будівельного кооперативу «Прогрес»

Розпорядження № 284 від 31 березня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня

2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення житлово;будівельного ко;
оперативу «Прогрес» (лист від 20 листопада 2014 року № 42 та протокол загальних зборів членів ЖБК від 26 липня 2014 року № 8), з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Прийняти	безоплатно	до	�ом�нальної	власності	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва	і	передати	�	володін-

ня	та	�орист�вання	п�блічном�	а�ціонерном�	товариств�

«КИЇВЕНЕРГО»	майно	житлово-б�дівельно�о	�ооперати-

в�	«Про�рес»	з�ідно	з	додат�ом	в	межах	та	на	�мовах,

визначених	��одою	щодо	реалізації	прое�т�	�правління

та	реформ�вання	енер�етично�о	�омпле�с�	м.	Києва	від

27	вересня	2001	ро��	(зі	змінами	та	доповненнями),

��ладеною	між	АК	«Київенер�о»	та	Київсь�ою	місь�ою

державною	адміністрацією.

2.	Департамент�	�ом�нальної	власності	м.	Києва	ви-

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

�ої	державної	адміністрації)	вжити	заходи	щодо	прий-

мання —	передачі	майна,	зазначено�о	�	п�н�ті	1	цьо�о

розпорядження,	на	�мовах,	визначених	��одою.

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

�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації	з�ідно	з	розподілом	обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства 
«Київський іподром»

Розпорядження № 286 від 31 березня 2015 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стат;

ті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», рішень Київської міської ради від 04
лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» та від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015
рік», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Затвердити	зміни	до	Стат�т�	�ом�нально�о	підприєм-

ства	«Київсь�ий	іподром»,	затверджено�о	розпорядженням

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	від	22	березня	2000

ро��	№ 392	(в	реда�ції	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

трації)	від	27	травня	2014	ро��	№ 659),	що	додаються.

2.	Ком�нальном�	підприємств�	«Київсь�ий	іподром»

забезпечити	в	�становленом�	поряд��	державн�	реєс-

трацію	змін	до	Стат�т�	�ом�нально�о	підприємства	«Ки-

ївсь�ий	іподром».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

31.03.2015	р.	№	286

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ»
(ідентифі�аційний	�од	00846346)

(Цей	до��мент	є	невід’ємною	частиною	Стат�т�	�ом�нально�о	підприємства	«Київсь�ий	іподром»)

П�н�т	5.1	�лави	5	Стат�т�	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:	«5.1.	Стат�тний	�апітал	Підприємства	становить	15 702 201,87

�ривень	(п’ятнадцять	мільйонів	сімсот	дві	тисячі	двісті	одна	�ривня	87	�оп.),	що	с�ладається:

5.1.1.	9 701,87	�ривень	(дев’ять	тисяч	сімсот	одна	�ривня	87	�оп.) —	вартість	основних	засобів,	за�ріплених	за

Підприємством	на	праві	�осподарсь�о�о	відання	(відповідно	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	28	люто�о	2013

ро��	№ 56/9113	«Про	визначення	розмір�	стат�тно�о	�апітал�	�ом�нально�о	підприємства	«Київсь�ий	іподром»)’.

5.1.2.	15 692 500,00	�ривень	(п’ятнадцять	мільйонів	шістсот	дев’яносто	дві	тисячі	п’ятсот	�ривень	00	�оп.)	за	рах�но�

�рошово�о	внес��	Власни�а	(відповідно	до	рішень	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	08	люто�о	2013	ро��	№ 3/9060	«Про	бю-

джет	міста	Києва	на	2013	рі�»	(із	змінами	і	доповненнями),	від	04	люто�о	2014	ро��	№ 6/10152	«Про	бюджет	міста	Ки-

єва	на	2014	рі�»	(із	змінами	і	доповненнями),	від	28	січня	2015	ро��	№ 60/925	«Про	бюджет	міста	Києва	на	2015	рі�»).

Стат�тний	�апітал	Підприємства	може	форм�ватись	за	рах�но�	�рошово�о	та	майново�о	внес��	Власни�а.».

Керівник апарату В. Бондаренко

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 59,00 êâ.ì íà âóë. Àðñåíàëüí³é, 1, ë³ò.“À”

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 59,00 êâ.ì

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Àðñåíàëüíà, 1 ë³ò. “À”.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ”.

Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ¹¹ 1, 3, 4, 5, 6, 7 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 5) ïëîùåþ 59,00 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà áåç ÏÄÂ — 677 900 (ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòîñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 135 580 (ñòî òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 813 480 (â³ñ³ìñîò òðèíàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñ-
òà â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 81 348 (â³ñ³ìäåñÿò îä-
íà òèñÿ÷à òðèñòà ñîðîê â³ñ³ì) 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¿, éî-
ãî 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 òîâàðíî¿ á³ðæ³ “ÊÌÔÁ” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäà-
æó îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ;

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 10 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01042, ì. Êè¿â, âóë. Êóäð³ ²âàíà, 13/2, òîâàðíà á³ðæà “ÊÌÔÁ”.
Ïî÷àòîê îá 11.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, Çàë³çíè÷íå øîñå, 45,
îô³ñ 202, 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 ïðîâåäåí-
íÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 260010105113 â AT “ÏðîÊðåäèòÁàíê”, êîä áàíêó 320984, êîä 35141681, îòðèìóâà÷: òîâàð-
íà á³ðæà “ÊÌÔÁ”.

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 81 348 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260010105113 â AT “ÏðîÊðåäèòÁàíê”, êîä áàí-
êó 320984, êîä 35141681, îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ðæà “ÊÌÔÁ”.

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.Àðñåíàëüíà, 1, ë³ò.“À”.

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, Çàë³çíè÷íå øîñå,
45, îô³ñ 202, òåë. (044) 383-61-03.

Îãîëîøåííÿ ùîäî íàì³ð³â ïðî îòðèìàííÿ äîçâîëó
íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ

ÒÎÂ “ÊÎÌÑÅÐÂ²Ñ 2011”, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01014, ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í. ,
âóë. Ñåðã³ÿ Ñòðóòèíñüêîãî, áóä. 2, ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêè-
äè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Îñíîâíèé íàïðÿìîê ðîáîòè ÒÎÂ “ÊÎÌÑÅÐÂ²Ñ 2011”— Êîìïëåêñíå îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â.

Íà âèðîáíè÷îìó ìàéäàí÷èêó íàë³÷óºòüñÿ 6 äæåðåë âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, â ò.÷. 5 —
îðãàí³çîâàíèõ äæåðåë (êîòåëüíÿ òà ï³äçåìí³ ïàðê³íãè), 0 îáëàäíàí³ ÏÃÎÓ, 0 — íåîðãàí³çîâàíèõ,
1 — ïåðåñóâíå (â³äêðèòèé ìàéäàí÷èê äëÿ ãîñòüîâîãî àâòîòðàíñïîðòó).

Â³ä òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íàäõîäèòü 7 íàéìåíóâàíü çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí.

Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü âèêèä³â ñêëàäàº:

- 850,9147 ò/ð³ê;

- 1,3447 ò/ð³ê (áåç âðàõóâàííÿ âóãëåöþ ä³îêñèäó)

- 0,3826 ã/ñ.

Íàéá³ëüøèé âêëàä ñêëàäàº ä³îêñèä âóãëåöþ, îêñèä àçîòó, îêñèä âóãëåöþ, ùî âèä³ëÿþòüñÿ ï³ä
÷àñ ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó.

Àíàë³ç ðîçðàõóíêó ðîçñ³þâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äæåðåë âèêèä³â ÒÎÂ “ÊÎÌÑÅÐ-
Â²Ñ 2011” ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïåðåâèùåíü âñòàíîâëåíèõ ÃÄÊ á³ëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè òà íà ìå-
æ³ ñàí³òàðíîãî ðîçðèâó ï³äïðèºìñòâà ïî âñ³õ ³íãðåä³ºíòàõ — íå âèÿâëåíî.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàì³ð³â ÒÎÂ “ÊÎÌÑÅÐÂ²Ñ 2011”, ìàéäàí÷èê çà àäðåñîþ:
01014, ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ð-í., âóë. Ñåðã³ÿ Ñòðóòèíñüêîãî, áóä. 2, íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í
äî Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 01010 ì. Êè¿â,
âóë. Ñóâîðîâà, 15, òåëåôîí: (044) 226-26-93, (044) 226-23-03, ôàêñ: (044) 280-40-96.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 16, 1 ïîâåðõ,
çàãàëüíà ïëîùà — 47,70 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàð-
òîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 39,15 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1867,42 ãðí,
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³-
àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³ä-
íî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíî¿ 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 àäì³-
í³ñòðàö³ÿ, 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 íà 1 ïîâåðñ³ ÑØ ¹ 71 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâ. Ïîëüîâèé, 10,

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 97,20 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà (íàâ÷àííÿ ä³òåé ó ãóðòêàõ, ï³äãîòîâêà ä³òåé äî øêîëè) (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó
ãîäèíó 42,36 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 03087,
ì. Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71, ôàêñ 242-21-71.

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.

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, 207-09-32.

Ðåéòèíãè ö³ëüîâèõ îáë³ãàö³é, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà â ì. Êè¿â

Êîìïàí³ÿ, ùî âèïóñòèëà îáë³ãàö³¿ Ñåð³¿ ö³ëüîâèõ îáë³ãàö³é Ð³âåíü ðåéòèíãó Ïðîãíîç
Áóäñïåöñåðâ³ñ, ÒÎÂ À-Ñ, H-J, Ò, U, K-S, V-W,CC-KK, LL-VV uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Ñåðâ³ñ-Òåõíîáóä, ÒÎÂ D-I uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Àðòåì, ÒÎÂ, ²ÁÊ À-Ñ uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

²ÍÂÅÑÒ-ÁÓÄÐÅÑÓÐÑ, ÒÎÂ À, Â uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

ÀÑ-ÌÂÊ, ÒÎÂ A, D-G uàÂ Ñòàá³ëüíèé

Ì³õàí³ê³ Óêðà¿íà, Ï²² À uàÑÑÑ Ñòàá³ëüíèé

Кольороподіл�А2�(формат	660х560	мм).	01034, Київ, в�л.	Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр	�азети	«Хрещати�».	repro.kreschatic.kiev.ua
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

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

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

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

êîì

Îðåíä-
íà

ñòàâêà,
%

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³-
í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1
(02091, Õàðê³âñüêå

øîñå, 121,
ò. 564-52-54)

1 ïî-
âåðõ

Õàðê³â-
ñüêå

øîñå,
121,
ê. 26

103,44 1669400,0

ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ (ðîçì³ùåííÿ êàá³-
íåòó êîìï’þòåðíî¿ òî-

ìîãðàô³¿)

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 364
äí³ 10 134,49 13911,6
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 44060
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Ó ÊÈªÂ² ïðàâîîõîðîíö³ çàòðè-
ìàëè 38-ð³÷íîãî êðèì÷àíèíà,
ÿêèé çà äîïîìîãîþ øàõðàéñüêî¿
îïåðàö³¿ íàìàãàâñÿ âèêðàñòè
êîøòè ç áàíê³âñüêîãî òåðì³íàëó.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çëîâìèñíèê
ïðèëàøòóâàâ íà îòâ³ð äëÿ âèäà-
÷³ ãîò³âêè ó áàíêîìàò³ íåïîì³ò-
íó äëÿ êîðèñòóâà÷à ïëàñòèêîâó
íàêëàäêó. Ï³ä ÷àñ òðàíñàêö³¿ íà-
êëàäêà áëîêóº âèäà÷ó áàíêíî-
ò³â, îäíàê äëÿ êîðèñòóâà÷à âñå
âèãëÿäàº òàê, í³áè â áàíêîìàò³
ïðîñòî çàê³í÷èëèñÿ ãðîø³.

Êðàä³ÿ áóëî çàòðèìàíî íà «ãà-
ðÿ÷îìó» ï³ä ÷àñ ñïðîáè âèëó÷è-
òè ç-ï³ä íàêëàäêè ãîò³âêîâ³ êîø-
òè, çàëèøåí³ êë³ºíòîì.

Íàðàç³ çëîâìèñíèêó ïîâ³äîì-
ëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ,
ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 185
(Êðàä³æêà) ÊÊ Óêðà¿íè òà îáðà-
íî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³
àðåøòó. Âæèâàþòüñÿ âñ³ íåîáõ³ä-
í³ çàõîäè ùîäî âñòàíîâëåííÿ ³í-
øèõ åï³çîä³â çëî÷èííî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ êðàä³ÿ �

Ï²ÑËß êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
óðî÷èñòî â³äêðèòî ïàðê «Þí³ñòü»
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»,
íà â³äêðèòòÿ îàçè çàâ³òàëè ïî-
íàä 800 áîðùàã³âö³â.

Íà çåëåí³é òåðèòîð³¿ ó 5 ãà ôà-
õ³âö³ â êîðîòê³ òåðì³íè âëàøòó-
âàëè 1 800 êâ. ì àñôàëüòîâàíî¿

äîð³æêè, âñòàíîâèëè 14 íîâèõ
ëàâ ³ óðí. Ãîëîâíîþ æ îêðàñîþ
ïàðêó ñòàëè äâà çåëåí³ ëàá³ðèí-
òè ³ç 3 000 êóù³â, âèõ³ä ç ÿêèõ ³ç
çàäîâîëåííÿì øóêàëè ìàëåíü-
ê³ ñâÿòîøèíö³. ßê ïîâ³äîìèâ äè-
ðåêòîð ÊÏ «Êè¿âñüê³ ïàðêè» Äå-
íèñ Ï³âíåâ, çà äâà-òðè ðîêè êó-
ù³ öèõ ëàá³ðèíò³â ìàþòü âèðîñòè
äî ñâîº¿ çàïëàíîâàíî¿ âèñîòè:
1,6 ì (äèòÿ÷èé) òà 2 ì (äîðîñ-
ëèé).

Íàãàäàºìî, ùî öüîãî ðîêó ôà-
õ³âö³ «Êè¿âçåëåíáóäó» îáëàøòó-
âàëè 48 çåëåíèõ çîí, 18 ç ÿêèõ —
íîâîñòâîðåí³ ñêâåðè, íà ì³ñö³
ÿêèõ ùå òîð³ê áóëè íåñàíêö³îíî-
âàí³ ñì³òòºçâàëèùà, ïàðêîâêè
÷è íåçàêîííå áóä³âíèöòâî �

Ñï³éìàëè çëîä³ÿ,
ÿêèé îáêðàäàâ áàíêîìàòè

ÓÐÎ×ÈÑÒÎ Äåíü çàõèñíèêà Óêðà-
¿íè â³äçíà÷èëè â ÃÓ ÄÔÑ ì. Êèºâà.
Æ³íî÷à ÷àñòèíà êîëåêòèâó íàé-
ùèð³øèìè ñëîâàìè òà êâ³òàìè â³-
òàëà êîëåã-÷îëîâ³ê³â.Àáè ïîçäîðî-
âèòè çàõèñíèê³â ç³ ñâÿòîì, íà çà-
õ³ä çàâ³òàâ ãîëîâà ÄÔÑ Óêðà¿íè
Ðîìàí Íàñ³ðîâ. Â³í âèñëîâèâ ãëè-
áîêó ïîâàãó òà ãîðä³ñòü çà ïðàö³â-
íèê³â Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæ-
áè, ÿê³, ðèçèêóþ÷è âëàñíèì æèò-
òÿì, çàõèùàþòü åêîíîì³÷í³ ³íòå-
ðåñè íàøî¿ êðà¿íè.

Äî éîãî ñë³â ïðèºäíàëàñü êåð³â-
íèê ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ñòîëèö³ Ëþä-
ìèëà Äåì÷åíêî: «ßê ³ íàøèì ïðà-
ùóðàì, íàì äîâîäèòüñÿ â³äâîéî-
âóâàòè íåçàëåæí³ñòü íàøî¿ äåðæà-
âè,äîëàòè ì³öü ñóïðîòèâíèê³â òà â³-
ðèòè ó êðàùó äîëþ». Îêðåìî¿ óâà-
ãè, âåëè÷åçíî¿ âäÿ÷íîñò³ òà ãëèáî-
êî¿ ïîâàãè çàñëóæèëè ñï³âðîá³òíè-
êè ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ, ÿê³
íåùîäàâíî ïîâåðíóëèñÿ ç³ ñõîäó.
¯ì âðó÷èëè Ïîäÿêè çà â³äâàæí³ñòü,

ñì³ëèâ³ñòü òà â³ääàí³ñòü íàðîäó
Óêðà¿íè. Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàõîäó çãà-
äàëè ïî³ìåííî êîæíîãî ç³ ñï³âðî-

á³òíèê³â, ÿê³ çàðàç ïåðåáóâàþòü ó
çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ òà âèáîðþ-
þòü íàøå ìèðíå ìàéáóòíº �

Â ïàðêó «Þí³ñòü»
âèñàäèëè çåëåí³ 
ëàá³ðèíòè

Ó ñòîëè÷í³é ïîäàòêîâ³é â³äçíà÷èëè Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè

ÊÏ «ÊÈ¯ÂÒÐÀÍÑÏÀÐÊÑÅÐÂ²Ñ»
âñòàíîâèëî áåòîíí³ íàï³âêóë³ íà
òðîòóàð³ âóëèö³ Õðåùàòèê, ùîá
çàïîá³ãàòè íåçàêîííîìó çà¿çäó òà
ïàðêóâàííþ àâòîìîá³ë³â íà ãîëîâ-
í³é âóëèö³ ì³ñòà.

ßê ïîâ³äîìëÿº Äåïàðòàìåíò
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, íà
ñüîãîäí³ íàï³âêóë³ âñòàíîâëåíî íà
âñ³é ïàðí³é ñòîðîí³ Õðåùàòèêà òà
íà íåïàðí³é ñòîðîí³ â³ä Áåññàðàá-
ñüêî¿ ïëîù³ äî âóëèö³ Ãîðîäåöü-
êîãî. Âñüîãî 326 ï³âêóëü. Ó ïëà-
íàõ — âñòàíîâëåííÿ òàêèõ îáìå-
æåíü íà â³äð³çêó â³ä Ïðîð³çíî¿ äî
Ìàéäàíà Íåçàëåæíîñò³. Òîæ íåçà-
áàðîì, çà ³í³ö³àòèâè ìåðà Êèºâà

Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, âñÿ ï³øîõ³äíà çî-
íà Õðåùàòèêà áóäå çâ³ëüíåíà â³ä
çàïàðêîâàíèõ àâòî.

Íàãàäàéìî, ùî äëÿ âëàñíèê³â
ìàøèí òàêîæ ñòâîðåíî çðó÷í³ óìî-
âè: â öåíòð³ ì³ñòà îðãàí³çîâàíî
áàãàòî ïàðê³íã³â, ö³íà â ÿêèõ íå
ïåðåâèùóº 10 ãðí íà ãîäèíó.

Çîêðåìà âîä³ÿì ïðîïîíóþòü
çâåðíóòè óâàãó íà íàñòóïí³ ïàð-
êóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè: âóë. Õðå-
ùàòèê, 5-À (50 ïàðêîì³ñöü), âóë.
Õðåùàòèê, 1/2 (ãîòåëü «Äí³ïðî»,
25 ïàðêîì³ñöü), âóë. Áàñåéíà, 6
(«Ìàíäàðèí-ïëàçà», 500 ïàðêî-
ì³ñöü), âóë. Ìå÷íèêîâà, 1 (50 ïàð-
êîì³ñöü), âóë. Ìå÷íèêîâà, 2 (ÒÐÖ

«Ïàðóñ», 400 ïàðêîì³ñöü), Ñïîð-
òèâíà ïëîùà, 1 (ÒÐÖ «Ãóë³âåð», 386
ïàðêîì³ñöü) �

Íà òðîòóàðàõ Õðåùàòèêà âñòàíîâëåíî
326 áåòîííèõ íàï³âêóëü

Â ÑÒÎËÈÖ² ðîçïî÷àëè áóä³âíèö-
òâî íîâèõ ñâåðäëîâèí äëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ ðîáîòè áþâåò³â. Öüîãî ðîêó
òàêèõ ñâåðäëîâèí áóäå ñòâîðåíî
äâ³ — íà ïåðåòèí³ âóëèöü Àðòåìà

òà Ïîëòàâñüêî¿, à òàêîæ íà ïðîñ-
ïåêò³ Íàóêè, 43. «Âïåðøå çà 10 ðî-
ê³â ó ì³ñò³ ðîçïî÷àòî áóð³ííÿ íî-
âèõ ñâåðäëîâèí. Àäæå ó íàñ çàëè-
øàºòüñÿ ïîíàä 30 áþâåò³â,äëÿ ïîâ-

íîö³ííî¿ ðîáîòè ÿêèõ íåîáõ³äíî
çáóäóâàòè íîâ³ ñâåðäëîâèíè, îñ-
ê³ëüêè ³ñíóþ÷³ íå â³äïîâ³äàþòü
æîäíèì òåõí³÷íèì òà ñàí³òàðíèì
íîðìàì. Ðîáîòè âæå ðîçïî÷àòî íà
ïåðåòèí³ âóëèöü Àðòåìà òà Ïîë-
òàâñüêî¿, äå áþâåò ïåðåáóâàº â íå-
ðîáî÷îìó ñòàí³ âæå ïîíàä 5 ðîê³â.
Ðîáîòè ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè ï³ñ-
ëÿ 10 ëèñòîïàäà»,— çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ÊÏ «Êè-
¿ââîäôîíä» Ñâ³òëàíè Êîçëîâñüêî¿,
ðîçðîáëåíî ï’ÿòèð³÷íó ïðîãðàìó
â³äíîâëåííÿ âñ³õ íåïðàöþþ÷èõ
áþâåò³â â ñòîëèö³. Öå, çîêðåìà, ïî-
â’ÿçàíî ç âèñîêîþ âàðò³ñòþ áóä³â-
íèöòâà íîâèõ ñâåðäëîâèí, ÿêà ìî-
æå ñÿãàòè äî 1 ìëí ãðí çà îá’ºêò �

Ó ì³ñò³ çàïðàöþþòü
ùå äâà áþâåòè

ÇÀÂÒÐÀ î 12.00 â êè¿âñüê³é øêî-
ë³ ¹ 236 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
(âóë. Çàáîëîòíîãî, 144) â³äáóäåòü-
ñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ìåìîð³-
àëüíî¿ äîøêè âèïóñêíèêó øêî-
ëè, âî¿íó ÀÒÎ, á³éöþ 30-¿ îêðå-
ìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè Îëå-
ãó Êîá÷åíêó.

ßê ³íôîðìóº Äåïàðòàìåíò îñ-
â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó,
Îëåã íàðîäèâñÿ 18 ëþòîãî 1983
ðîêó. Ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ 20 ÷åðâ-
íÿ 2014 ðîêó áóâ ïðèçâàíèé îá’-
ºäíàíèì Ïå÷åðñüêî-Ãîëîñ³¿â-
ñüêèì â³éñüêîâèì êîì³ñàð³àòîì
äëÿ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é
îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

15 ëþòîãî öüîãî ðîêó áóâ ïî-
ðàíåíèé â áîþ ï³ä ×îðíóõ³íèì
(Ëóãàíñüêà îáë.). Êîëè Îëåãà ðà-
çîì ³ç ïîðàíåíèìè á³éöÿìè 128-
¿ áðèãàäè âèâîçèëè äî øïèòà-
ëþ, êîëîíà ïîòðàïèëà ï³ä îá-
ñòð³ë. Ç òîãî ÷àñó ââàæàâñÿ çíèê-

ëèì áåçâ³ñòè.Ó áåðåçí³ éîãî çíàé-
äåíî ñåðåä çàãèáëèõ. Çà îñîáèñ-
òó ìóæí³ñòü òà ãåðî¿çì, âèÿâëå-
í³ ó çàõèñò³ äåðæàâíîãî ñóâåðå-
í³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³-
ñíîñò³ Óêðà¿íè, â³ðí³ñòü â³éñü-
êîâ³é ïðèñÿç³ âî¿í íàãîðîäæå-
íèé îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü» ²²²
ñòóïåíÿ (ïîñìåðòíî) �

Ó ÇÍÇ ¹ 236 â³äêðèþòü ìåìîð³àëüíó
äîøêó âî¿íó ÀÒÎ
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