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ÄÅÍÜ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà â
Óêðà¿í³ òðàäèö³éíî â³äçíà÷àþòü â
ïåðøó íåä³ëþ ëèñòîïàäà. Ñåðåä
ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ëþäè,
ÿê³ âîäíî÷àñ ïîºäíóþòü ó ñîá³ òà-
ê³ øëÿõåòí³ ðèñè, ÿê: äîáðîòà,òåð-
ï³ííÿ, ùèð³ñòü, ëþáîâ äî òèõ, õòî
íàéá³ëüøå ïîòðåáóº óâàãè òà ñï³â-
÷óòòÿ. Ïðåäñòàâíèêè ñîö³àëüíî¿
ñëóæáè ïðàöþþòü â ë³êàðíÿõ, ì³ñ-
öÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, áóäèíêàõ
ïðåñòàð³ëèõ, äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ,
øêîëàõ. Â êîëî ¿õí³õ îáîâ’ÿçê³â âõî-
äèòü òóðáîòà ïðî ³íâàë³ä³â, ñàìîò-
í³õ, îäèíîêèõ ìàòåð³â, ä³òåé ç íå-
áëàãîïîëó÷íèõ ³ íåïîâíèõ ñ³ìåé,
êîëèøí³õ çàñóäæåíèõ. À öüîãî ðî-
êó äîâîäèëîñÿ äîïîìàãàòè ïåðå-
âàæíî ïåðåñåëåíöÿì ³ â³éñüêîâèì,

ùî ïîâåðòàëèñÿ ³ç çîíè ÀÒÎ. Ó÷î-
ðà ïðàö³âíèê³â ñôåðè â³òàëè ç³ ñâÿ-
òîì â Äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè ÊÌÄÀ. «Ìè â³äçíà÷àºìî íà-
øå ïðîôåñ³éíå ñâÿòî ç 1999 ðîêó.
ß îñîáèñòî ïðàöþþ ñîö³àëüíèì
ïðàö³âíèêîì ç 1993 ðîêó. ² í³ ðàçó
ùå íå ïîæàëêóâàëà, ùî îáðàëà ñà-
ìå öþ ïðîôåñ³þ»,—ðîçïîâ³ëà «Õðå-
ùàòèêó» ïðàö³âíèê Äåïàðòàìåí-
òó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ²ðèíà Áå-
íèñþê. Â óñ³õ, õòî ç³áðàâñÿ ó÷îðà
íà ñâÿò³, çà ïëå÷èìà íå îäèí ð³ê
ðîáîòè.Äëÿ ïðèêëàäó,êèÿíèí Îëåê-
ñàíäð Ãðèöåíîê ö³é ïðàö³ â³ääàâ
35 ðîê³â ñâîãî æèòòÿ. ² çîâñ³ì íå
ðîç÷àðóâàâñÿ â í³é. «Ìåí³ öÿ ðî-
áîòà ïðèïàëà äî äóø³ òîìó, ùî ÿ ç
äèòèíñòâà áà÷èâ ÿê âàæêî íåì³÷-

íèì ëþäÿì. Â ìåíå áàòüêî áóâ ³í-
âàë³äîì, ³ ÿ çà íèì äîãëÿäàâ. Ïî-
ò³ì öå ìåíå íàøòîâõíóëî îòðèìà-
òè ôàõ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà.
Õî÷ ÿ ðîçóì³â, ùî öå íåëåãêà ïðî-
ôåñ³ÿ. Íàéâàæ÷å ìîðàëüíî âèñòî-
ÿòè. Áî êîëè áà÷èø á³äè ëþäåé, ïî-
òðåáó â äîïîìîç³, íàìàãàºøñÿ çðî-
áèòè âñå ìîæëèâå, àáè ¿ì äîïî-
ìîãòè. Òîìó ñåðöå ³ êðàºòüñÿ, ùî
âñ³ì õî÷åø çðîáèòè äîáðî, à íå
çàâæäè öå âäàºòüñÿ. ß îáñëóãîâóþ
ïñèõ³÷íî-õâîðèõ ³íâàë³ä³â. Çà ðî-
êè ðîáîòè íàâ÷èâñÿ çíàõîäèòè äî
êîæíîãî ç íèõ îñîáëèâèé ï³äõ³ä.
Òîìó ñâî¿ì íàñòóïíèêàì õî÷ó ïî-
áàæàòè áóòè ìèëîñåðäí³øèìè äî
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Àäæå í³õòî
íå çàñòðàõîâàíèé â³ä á³äè, òîìó
ïîòð³áíî äîïîìàãàòè ¿ì»,— ï³äñó-
ìóâàâ ïàí Îëåêñàíäð.

Ïðèâ³òàâ óñ³õ ñîö³àëüíèõ ïðà-
ö³âíèê³â ç³ ñâÿòîì çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé.
«Ì³ñòî ö³íóº âàø âíåñîê ³ ùîäåí-
íó ïðàöþ, ìè çðîáèìî óñå ìîæëè-
âå äëÿ òîãî, àáè ñîö³àëüí³ ïðàö³â-
íèêè îòðèìóâàëè ã³äíó âèíàãîðî-
äó»,— çàçíà÷èâ Ìèõàéëî Ðàäóöü-
êèé. Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî íåçâàæà-
þ÷è íà ñêëàäí³ óìîâè, öüîãî ðîêó
ì³ñüêà âëàäà âò³ëèëà ðÿä âàæëèâèõ
çàâäàíü äëÿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè
ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.
Çîêðåìà âïåðøå çá³ëüøåíî ìàòå-
ð³àëüíó äîïîìîãó. Äî âèçíà÷íèõ
äàò áóëî çä³éñíåíî 7 êàòåãîð³é âè-

ïëàò íà çàãàëüíó ñóìó 224 ìëí ãðí.
Òàêèì ÷èíîì,450 òèñÿ÷ êèÿí,ñåðåä
ÿêèõ âåòåðàíè â³éíè, ä³òè-ñèðîòè,
³íâàë³äè,ïåíñ³îíåðè,ó÷àñíèêè ÀÒÎ,
îòðèìàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó.
Òàêîæ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé âðó÷èâ
ïî÷åñí³ â³äçíàêè ñîö³àëüíèì ïðà-
ö³âíèêàì: Ïî÷åñíó ãðàìîòó Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Ïîäÿêè
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ãîñ-
òåé ñâÿòà ïðèâ³òàâ êåð³âíèê Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
ÊÌÄÀ Þð³é Êðèêóíîâ ³ âðó÷èâ ïðà-
ö³âíèêàì ãàëóç³ â³äçíàêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè òà
Ïî÷åñí³ ãðàìîòè äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.

Òàêîæ ó÷îðà ó ïðèì³ùåíí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ
«Ëàâðà» â³äáóëîñÿ ç³áðàííÿ ïðà-
ö³âíèê³â ìåðåæ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ òà ïðåäñòàâ-
íèê³â ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çàö³é.
Ï³ä ÷àñ çàõîäó îãîëîñèëè ïåðåìîæ-
ö³â êîíêóðñó «Êðàùèé ìîëîäèé ñî-
ö³àëüíèé ïðàö³âíèê ì.Êèºâà-2015».
Íàéá³ëüø äîñâ³ä÷åíèì ôàõ³âöÿì
ïðèñâî¿ëè Ïî÷åñíå çâàííÿ «Ìàé-
ñòåð ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè». Çà òðàäè-
ö³ºþ, íàïðèê³íö³ ñâÿòà ò³, õòî íå-
ùîäàâíî ðîçïî÷àâ ñâ³é òðóäîâèé
øëÿõ, ïðèéíÿëè Îá³òíèöþ ñîöïðà-
ö³âíèêà. Îêð³ì öüîãî, äëÿ çàïðî-
øåíèõ îðãàí³çóâàëè ³íòåðàêòèâíó
ôîòîâèñòàâêó «Ñîö³àëüíà ðîáîòà ó
ì. Êèºâ³» �

Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ó Äåïàðòàìåíò³ ñîö-
ïîë³òèêè êðàù³ ç êðàùèõ îòðèìàëè íàãîðîäè â³ä
ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà óðÿäó. Îêð³ì öüîãî, â ïðèì³-
ùåíí³ ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâðà» â³äáóëîñÿ ç³áðàí-
íÿ ñï³âðîá³òíèê³â ìåðåæ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåí-
òðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. Ï³ä
÷àñ çàõîäó îãîëîñèëè ïåðåìîæö³â ïðîôåñ³éíîãî
êîíêóðñó. Çà òðàäèö³ºþ, íàïðèê³íö³ ñâÿòà ò³, õòî íå-
ùîäàâíî ðîçïî÷àâ ñâ³é òðóäîâèé øëÿõ, ïðèéíÿëè
Îá³òíèöþ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà êðàù³ ç êðàùèõ ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè îòðèìàëè íàãîðîäè â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà óðÿäó

Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ: 
«Ñïîä³âàþñü,
ïðàâîîõîðîíö³ 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïðèòÿãíóòü
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
ëþäåé, ÿê³ ðîçêðàäàëè
ãðîø³ êèÿí»

«ß ðàäèé, ùî íàðåøò³ ïðîêóðàòóðîþ

â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ

çà ðåçóëüòàòàìè âíóòð³øíüîãî ô³-

íàíñîâîãî àóäèòó â ÊÌÄÀ. ² ñïîä³âà-

þñü,ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè íàéáëèæ-

÷èì ÷àñîì íàçâóòü ïð³çâèùà ëþäåé,

ÿê³ ðîçêðàäàëè ãðîø³ êèÿí, ³ ïðèòÿã-

íóòü ¿õ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³»,— çà-

ÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â êî-

ìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì.

«Ìè çðîáèëè âíóòð³øí³é àóäèò â

ÊÌÄÀ ³ âèÿâèëè áàãàòîì³ëüéîíí³ ïî-

ðóøåííÿ, à ïî ñóò³ — âêðàäåí³ ãðîø³.

Âñ³ ìàòåð³àëè ìè äàâíî ïåðåäàëè äî

ïðîêóðàòóðè. ² ÿ äóæå ðàäèé,ùî ñïðà-

âè íàðåøò³ çðóøèëè ç ì³ñöÿ ³ âæå

â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ.

Ñïîä³âàþñü, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïðà-

âîîõîðîíí³ îðãàíè çìîæóòü íàçâà-

òè ïð³çâèùà òèõ ëþäåé, ÿê³ ïîâèíí³

â³äïîâ³äàòè çà ô³íàíñîâ³ ïîðóøåí-

íÿ ³ ðîçêðàäàííÿ êîøò³â ì³ñòà. Áî-

ðîòüáà ç êîðóïö³ºþ ïîâèííà ìàòè

ðåçóëüòàò — íàñàìïåðåä, ùîáè ëþ-

äè, ÿê³ ïîðóøèëè çàêîí, â³äïîâ³äàëè

çà çàêîíîì»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

ßê ñòàëî â³äîìî, ñòîëè÷íà ïðîêó-

ðàòóðà ðîçïî÷àëà 60 êðèì³íàëüíèõ

ïðîâàäæåíü çà ðåçóëüòàòàìè âíóò-

ð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëü-

íîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿, ÿê³ ÊÌÄÀ ïåðåäàëà ïðàâîîõî-

ðîíöÿì. 10 ñëóæáîâöÿì ïîâ³äîìëå-

íî ïðî ï³äîçðó.

Ó ñòîëèö³ 
ðåìîíòóþòü îá’ºêòè 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ 
ìåðåæ³

Íåùîäàâíî äîðîæíèêè çàê³í÷èëè

ðîáîòè ç âëàøòóâàííÿ òðîòóàð³â íà

ï³äõîäàõ äî Ñâÿòîøèíñüêîãî òà Êî-

âåëüñüêîãî øëÿõîïðîâîä³â.

Òàêîæ òðèâàþòü ðîáîòè ç êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó âóë. Ðàäóíñüêî¿ â

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, âóë.

Ðåâóöüêîãî — â³ä òðàíñïîðòíî¿ ðîç-

â’ÿçêè «Õàðê³âñüêà» äî Ê³ëüöåâî¿ ðîç-

â’ÿçêè ç âóëèöåþ Òðîñòÿíåöüêîþ â

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.Ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ â ðàìêàõ ðåêîíñòðóêö³¿

âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ òðèâàþòü çàõîäè

ç ïåðåâëàøòóâàííÿ äîùîâî¿ òà ïî-

áóòîâî¿ êàíàë³çàö³é.

Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ïðîñïåêòó Áàæàíà ôàõ³âö³ ÊÊ «Êè-

¿âàâòîäîð» çàê³í÷óþòü êàïðåìîíò

øëÿõîïðîâîäó á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî

«Îñîêîðêè».

Äî óâàãè êèÿí!

Ó ì³ñò³ ïðàöþº ãàðÿ÷à òåëåôîííà ë³-

í³ÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ (òåëåôîí 096-

588-11-88).

íîâèíè Ñâÿòî ëþäåé ç âåëèêèì ñåðöåì
� Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд��денно�о�пленарно�о�за-

сідання�IV�сесії�Київради�VII�слиання�08.10.2015

таі�питання:

1.�Про�підтрим��деп�татсьих�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�достроове�припинення�повноважень

деп�тата�Київсьої�місьої�ради�Костено�Л.�В.

3.�Про�встановлення�повноважень�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�щодо�ре��лю-

вання�цін�(тарифів)�на�соціально�знач�щі�по-

сл��и�автомобільно�о�транспорт�.

4.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ороджен-

ня�Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни�Ільчена

Миоли�Васильовича.

5.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ороджен-

ня�Почесною��рамотою�Верховної�Ради�Ура-

їни�Змієвсьо�о�Миоли�Івановича.

6.�Про�повернення�історичних�назв�в�лицям

та�пров�лам���місті�Києві.

7.�Про�повернення�історичних�назв,�перей-

мен�вання�та�наймен�вання�в�лиць,�пров�л�

��місті�Києві.

8.�Про�переймен�вання�в�лиць�та�пров�лів

��Дарницьом��районі�м.�Києва.

9.�Про�реор�анізацію�Вечірньої�(змінної)�шо-

ли�II —�III�ст�пенів�№ 1�Шевченівсьо�о�райо-

н��м.�Києва�та�Вечірньої�(змінної)�шоли�II —�III

ст�пенів�№ 5�Шевченівсьо�о�район��м.�Києва.

10.�Про�затвердження�Змін�до�Стат�т��Ки-

ївсьо�о��ніверситет��імені�Бориса�Грінчена.

11.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці,�од�земельної�діляни:90:159:179,�пло-

щею�0,8322��а�на�в�л.�Деабристів,�56���Дар-

ницьом��районі�міста�Києва.

12.�Про�надання�стат�с��свер��земельним

ділянам�на�в�л.�Північній�між�б�динами�№ 30

та�№ 36�та�на�в�л.�Прирічній�між�б�динами

№ 1�та�№ 5�в�Оболонсьом��районі�міста�Ки-

єва.

13.�Про�по�одження�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Ріал�Істейт�Ф.�К.�А.�У.»

надр���орист�вання�з�метою��еоло�ічно�о�ви-

вчення,���том��числі�дослідно-промислової�роз-

роби�родовищ�орисних�опалин�за�ально-

державно�о�значення�(підземних�вод),�за�до-

помо�ою�однієї�артезіансьої�свердловини,

розташованої�на�території�підприємства�за�ад-

ресою:�в�л.�Беровецьа,�6���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва.

14.�Про�надання�з�оди�на�внесення�змін�до

до�овор���півлі-продаж��об’єта�незаверше-

но�о�б�дівництва.

15.�Про�надання�дозвол��Київсьом���нівер-

ситет��імені�Бориса�Грінчена�на�списання�шля-

хом�продаж��транспортно�о�засоб�,�яий�на-

лежить�до�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

16.�Про�передач��в�оренд��нежитлово�о�при-

міщення�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

17.�Про�дозвіл�на�списання�незавершених

апітальних�інвестицій,�що�належать�до�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

18.�Про�з�пинення�права�орист�вання�зе-

мельною�діляною�на�в�лиці�Го�олівсьій,�

32-в���Шевченівсьом��районі�м.�Києва.

19.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«СОЛО

ПЛЮС»�та��ромадянці�Солоневич�Ользі�Михай-

лівні�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�офіс-

ної�б�дівлі�на�в�л.�Володимирсьій,�77-а�(літ.�А)

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-19600).

20.�Про�передач��автоооператив��по�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�ванню��аражів�«КРИШ-

ТАЛЬ-АВТО»�земельної�діляни�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�існ�ючих��аражів�на�в�л.

Автозаводсьій,�69�в�Оболонсьом��районі�

м.�Києва�(А-6759).

21.�Про�надання�Дарницьій�районній�в�міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�амб�латорії�ліарів�сімейної�меди-

цини�з�допоміжними�приміщеннями�на�в�л.�За-

вальній,�1-в���Дарницьом��районі�м.�Києва

(Д-6595).

22.�Про�передач��земельної�діляни�ПРИ-

ВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ТЕ-

ЛЕКАНАЛ�«ІНТЕР»�для�реонстр�ції�з�доб�до-

вою,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно-сладсьих�б�дівель�з�вб�довано-

приб�дованими�приміщеннями�та�парін�ом

на�в�л.�Дмитрівсьій,�30���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�(Д-6979).

23.�Про�передач��фізичній�особі —�підпри-

ємцю�К�рпас��Дмитр��Петрович��земельної�ді-

ляни�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�а-

фе�на�в�л.�Солом’янсьій,�6-в���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-5232).

24.�Про�передач��приватном��аціонерном�

товариств��«Вищий�навчальний�залад�«Міжре-

�іональна�Аадемія��правління�персоналом»

земельної�діляни�для�реонстр�ції�існ�ючих

б�дівель�і�спор�д�з�б�дівництвом�та�подаль-

шою�еспл�атацією�і�обсл��ов�ванням�спор-

тивно-оздоровчо�о�омплес��з�адміністратив-

ним�орп�сом�та���ртожитом�на�просп.�Чер-

вонозоряном�,�119���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(Д-6981).

25.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛНАФТО-

ГАЗ»�земельної�діляни�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�інших�б�дівель��ромадсьої�за-

б�дови�(для�б�дівництва�та�еспл�атації�авто-

заправно�о�омплес�)�на�просп.�Мосовсьо-

м��(з’їзд�на�просп.�Героїв�Сталін�рад�)�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва�(А-21741).

26.�Про�передач��земельної�діляни�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГАРДАРІКА»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�об’єтів�транспортної�інфрастр�т�ри

(під’їзд��та�виїзд�)�на�в�л.�Зодчих,�5-б���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�(Д-7053).

27.�Про�надання�земельної�діляни�ТЕАТ-

РАЛЬНО-ВИДОВИЩНОМУ�ЗАКЛАДУ�КУЛЬТУ-

РИ�«КИЇВСЬКИЙ�НАЦІОНАЛЬНИЙ�АКАДЕМІЧ-

НИЙ�ТЕАТР�ОПЕРЕТИ»�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�театр��опере-

ти�виробничо-сладсьо�о�призначення�на�в�л.

Межи�ірсьій,�87���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-7123).

28.�Про�передач��приватном��підприємств�

«СМАРТТОРГ-2009»�земельної�діляни�для�об-

сл��ов�вання�та�еспл�атації�нежитлової�б�-

дівлі�під�автомиючий�омплес�з�приміщення-

ми��ромадсьо�о�призначення�на�в�л.�Анрі�Бар-

бюса,�38���Печерсьом��районі�м.�Києва�

(Д-7121).

29.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ�ПІД-

ПРИЄМСТВО�УКРОРГСИНТЕЗ»�земельних�діля-

но�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�-

ючих�б�дівель�на�ово-дослідно�о�омплес��на

в�л.�Червонотацьій,�67���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20169).

30.�Про�надання�Управлінню�освіти�та�інно-

ваційно�о�розвит��Печерсьої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації�земельної�ді-

ляни�для�еспл�атації�і�обсл��ов�вання�б�ді-

вель�заладів�освіти�на�в�л.�Шововичній,�25��

Печерсьом��районі�м.�Києва�(Д-7125).

31.�Про�передач��земельної�діляни�фізич-

ній�особі —�підприємцю�Коптєв��Масим��Ана-

толійович��для�еспл�атації�афе�на�в�л.�Щер-

баова,�54�(літера�А)���Шевченівсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-7187).

32.�Про�передач��земельної�діляни�ТОВАРИ-

СТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІС-

ТРЕЙТ»�для�реонстр�ції�та�обсл��ов�вання

ма�азин��продовольчих�та�непродовольчих�то-

варів�на�в�л.�Аадеміа�Доброхотова,�16���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�(Д-7209).

33.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МАРИНА�І�К»�зе-

мельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�залад���ромадсьо�о�харч�вання�з

літнім�майданчиом�на�просп.�Броварсьом�,

5-ж���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(А-21894).

34.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТОРГОВИЙ�ДІМ

«ГЛОРІЯ-ТРЕЙД»�земельної�діляни�для�реон-

стр�ції�б�дівель-нежитлових�приміщень�тор-

�овельно�о�призначення�з�подальшою�еспл�-

атацією�на�площі�Др�жби�народів,�6�в�Оболон-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-7083).

35.�Про�передач��приватном��підприємств�

«Верона-9»�земельних�діляно�для�б�дівниц-

тва�та�еспл�атації�житлово�о�омплес��з�

об’єтами��ромадсьо�о�призначення�та�дитя-

чим�дошільним�заладом,�об’єтами�інженер-

но-транспортної�інфрастр�т�ри�та�створення

озеленених�територій�за�ально�о�орист�ван-

ня�на�в�л.�Аадеміа�Заболотно�о,�1���Голосі-

ївсьом��районі�м.�Києва�(Д-7175).

36.�Про�передач��СПІЛЬНОМУ�УКРАЇНСЬКО-

АНГЛІЙСЬКОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЗАХІДНА

НАФТОВА�ГРУПА»�У�ФОРМІ�ТОВАРИСТВА�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�та�ДЕР-

ЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ДЕРЖАВНИЙ�ДО-

РОЖНІЙ�НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ�ІНСТИТУТ�ІМЕ-

НІ�М.�П.�ШУЛЬГІНА»�земельної�діляни�для�ес-

пл�атації�житлових�б�динів�(приб�динова�те-

риторія)�та��ромадсьа�заб�дова���сладі�ре-

алізації�омплесної�заб�дови�вартал��ДПТ�на

в�л.�Аадеміа�Заболотно�о,�3���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(Д-7235).

37.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«АКВА-

ПЛАЗ»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративної�б�дівлі�на�в�л.�Велиій�Жито-

мирсьій,�32���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21792).

38.�Про�передач��фізичній�особі —�підпри-

ємцю�Мєдвєдєв��Володимир��Ед�ардович��зе-

мельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�афе�з�літнім�майданчиом�на�в�л.�Оча-

івсьій,�2���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�

(А-21505).

39.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Кна�ф�Гіпс�Київ»�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно-вироб-

ничо�о�омплес��на�в�л.�Гарматній,�8���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�(А-21281).

40.�Про�поновлення�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РИНОК-1»�для�реон-

стр�ції�приринової�площі�під�тимчасов��ав-

тостоян��з�об’єтами�дорожньо�о�сервіс��(без

права�апітальної�заб�дови)�на�в�л.�Елетро-

технічній,�4-а���Деснянсьом��районі�м.�Києва

(із�змінами�та�доповненнями,�внесеними�до-

�овором�про�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�від�02.02.2012�№ 62-6-

00584)�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-20907).

41.�Про�передач���ромадянин��Прохорен�

Сер�ію�Дмитрович����приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лаз�рній,�50���Голосі-

ївсьом��районі�м.�Києва�(А-21625).

42.�Про�передач���ромадянці�Мороз�Раїсі

К�зьмінічні,�член��садово�о�товариства�«Си�-

нал»�Дарницьо�о�район��м.�Києва,���приват-

ном��власність�земельної�діляни�для�веден-

ня�олетивно�о�садівництва�на�в�л.�63-й�Са-

довій,�діл.�75���Дарницьом��районі�м.�Києва

(9157).

43.�Про�передач���ромадянин��Троцен��Ар-

тем��Володимирович����приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Повітрофлотсьій,�65��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(А-21788).

44.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Красій�Ларисі�Бо�данівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорам-

ній,�29-а���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�

(П-9074).

45.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Теслен��Валерію�Васильович�,�Тес-

лено�Людмилі�Яівні�та�Теслен��Юрію�Вале-

рійович��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Панорамній,�21���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(П-8805).

46.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Віт�севич�Марії�Віторівні,�Віт�севич

Анастасії�Віторівні,�Віт�севич��Вітор��Тимо-

фійович�,�Віт�севич�Світлані�Олесандрівні�та

Клім�шевій�Гертр�ді�Василівні�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорам-

ній,�14-а���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�

(П-8801).

47.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Бондарен��Василю�Павлович�,�Бон-

дарено�Любові�Андріївні�та�Бондарен��Оле-

сандр��Васильович��для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�25-а��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(П-8806).

48.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Старовій�Вірі�Костянтинівні,�Старо-

вій�Віторії�Сер�іївні,�Старов��Олесандр��Сер-

�ійович�,�Козловій�Олені�Сер�іївні,�Віторовій

Олені�Миолаївні�та�Віторов��Вітор��Мио-

лайович��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Панорамній,�33���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(П-8807).

49.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Рящено�Любові�Лаврентіївні�та�Ша-

тіловій�Ларисі�Василівні�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�31

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(П-8809).

50.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Швитай�Світлані�Гри�орівні,�Швитай

Володимир��Альбертович�,�Швитай�Вадим�

Володимирович�,�Ч�ловій�Віторії�Володими-

рівні�та�Ч�ловій�Ользі�Всеволодівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Пано-

рамній,�8���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�

(П-8811).

51.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Компанчено�Людмилі�Сер�іївні�та

Мельнічен��Миолі�Миолайович��для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Брест-

сьій,�16���Подільсьом��районі�м.�Києва�

(П-6864).

52.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Сер�еєвій�Світлані�Анатоліївні�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д���пров.

Мінсьом�,�11-а���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9084).

53.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Зизі�Любові�Олесіївні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Червоно-

прапорній,�107-б���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(П-9160).

54.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Сороін��Андрію�Олесійович��та�Гре-

ч�шін��Гри�орію�Миолайович��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Листо-

падній,�2���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�

(П-9205).

55.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-
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мадянин��Д��інов��Геннадію�Михайлович��для

б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мар-

шала�Говорова,�30���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(П-9307).

56.�Про�продаж�земельної�діляни��рома-

дянці�Кроль�Ірині�Семенівні�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о�ом-

плес��на�в�л.�Протасів�Яр,�2���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(Є-1286).

57.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1288).

58.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1289).

59.�Про�продаж�земельної�діляни��ромадя-

нин��Адамен��Олесандр��Станіславович��для

реонстр�ції�нежитлово�о�б�дин��з�подаль-

шою�еспл�атацією�під�тор�овельний�об’єт�з

надання�посл���населенню�на�в�л.�Лайоша�Гав-

ро,�9-�(літ.�«А»)�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Є-1284).

60.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�Національній�аадемії�вн�тріш-

ніх�справ�земельних�діляно�для�обсл��ов�ван-

ня�та�еспл�атації�навчальних�орп�сів�та���р-

тожит��на�в�л.�К�дряшова,�8-10���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-0519).

61.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�санітар-

но-епідеміоло�ічної�станції�Державно�о��прав-

ління�справами�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Аадеміа�За-

болотно�о,�15���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

(Д-7098).

62.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�санітар-

но-епідеміоло�ічної�станції�Державно�о��прав-

ління�справами�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�адміністративної�б�дівлі�на�в�л.�Ааде-

міа�Заболотно�о,�15���Голосіївсьом��районі

м.�Києва�(Д-7099).

63.�Про�припинення�ом�нальном��підприєм-

ств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�динів

«ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»�права�орист�вання

земельною�діляною�на�перетині�в�л.�Наталії

Ужвій�та�в�л.�Новомостицьої���Подільсьом�

районі�м.�Києва�(А-21548).

64.�Про�припинення�ом�нальном��підпри-

ємств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин-

ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�права�орист�ван-

ня�земельною�діляною�на�в�л.�Верховинній,

39-41���Святошинсьом��районі�м.�Києва�(А-

21743).

65.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�13.04.2006�№ 62-6-00332,��ла-

дено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та�фізич-

ною�особою —�підприємцем�Миронець�Оль-

�ою�Василівною�для�б�дівництва,�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�автомобільної�стояни�на

в�л.�Мілютена,�11-а���Деснянсьом��районі

м.�Києва�(А-21531).

66.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�29.10.2004�№ 79-6-00247�(з

�рах�ванням�додатових���од�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�08.12.2005�№ 79-6-00378,�від

15.11.2007�№ 79-6-00556�та�від�06.08.2009

№ 79-6-00709)�(А-21802).

67.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�29.10.2004�№ 79-6-00244�(з

�рах�ванням�додатової���оди�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�06.08.2009�№ 79-6-00710)�(А-

21803).

68.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�29.10.2004�№ 79-6-00250�(з

�рах�ванням�додатової���оди�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�06.08.2009�№ 79-6-00708)�(А-

21804).

69.�Про�розірвання�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�25.11.2004�№ 79-6-00258

(з��рах�ванням�додатової���оди�про�внесен-

ня�змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�29.06.2010�№ 79-6-00763)

(А-21805).

70.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�25.11.2004�№ 79-6-00259�(з��ра-

х�ванням�додатової���оди�про�внесення�змін

і�доповнень�до�до�овор��оренди�земельної�ді-

ляни�від�29.06.2010�№ 79-6-00764)�(А-21806).

71.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�29.10.2004�№ 79-6-00245�(А-

21554).

72.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�29.10.2004�№ 79-6-00246�(з

�рах�ванням�додатової���оди�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�29.06.2010�№ 79-6-00762)�(А-

21555).

73.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�29.10.2004�№ 79-6-00251�(з

�рах�ванням�додатової���оди�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�від�14.01.2010�№ 79-6-00733)�(А-

21556).

74.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�29.10.2004�№ 79-6-00248�(А-

21557).

75.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�діляни�на�в�л.�Аадеміа�Т�полєва,

23���Святошинсьом��районі�м.�Києва�від

30.03.2007�№ 75-6-00343�(із�змінами,�внесе-

ними�до�овором�про�поновлення�до�овор�

оренди�земельної�діляни�від�31.03.2015�№ 1031),

�ладено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та

ПРИВАТНИМ�АКЦІОНЕРНИМ�ТОВАРИСТВОМ

«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»�(А-21705).

76.�Про�поділ�земельної�діляни�та�поновлен-

ня�до�овор��оренди�земельної�діляни,�що�пе-

реб�ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Компанія�Рів’єра»�на�Дніпров-

сьій�набережній���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�(А-21306).

77.�Про�затвердження�Положення�Київсьої

місьої�ради�про�порядо�подання�та�роз�ля-

д��елетронних�петицій.

78.�Про�деяі�питання�обсл��ов�вання�та�по-

�ашення���2015�році�бор�ових�зобов’язань�міс-

та�Києва.

79.�Про�внесення�змін�до�деяих�рішень�Ки-

ївсьої�місьої�ради.

80.�Про�заріплення�нежило�о�приміщення

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�на�в�л.�Саса�ансьо�о,�38.

81.�Про�вихід�зі�слад���часниів�товариства

з�обмеженою�відповідальністю�«М�ніципаль-

ний�театр�«Київ».

82.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

он�рс��нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

83.�Про�діяльність�деяих�ом�нальних��ста-

нов,�що�передані�до�сфери��правління�Шев-

ченівсьої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації.

84.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�13�листопада�2013�ро�

№ 489/9977�«Про�деяі�питання�діяльності�на-

вчальних�заладів,�що�належать�до�ом�наль-

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

єва�та�передаються�до�сфери��правління�Обо-

лонсьої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації».

85.�Про�передач����безоплатне�орист�ван-

ня�(позич�)�Міжнародном��бла�одійном��фон-

д��«Сід�Фор�м�Ураїна»�нежилих�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

86.�Про�створення�ом�нально�о�дошільно-

�о�навчально�о�залад��(ясел-сада)�омбіно-

вано�о�тип��№ 270�Дарницьо�о�район��м.�Ки-

єва.

87.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�02�жовтня�2013�ро��№ 54/9642

«Про�деяі�питання�діяльності�навчальних�за-

ладів,�що�належать�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пе-

редаються�до�сфери��правління�Шевченів-

сьої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації».

88.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�02�вітня�2015�ро��№ 318/1183

«Про�затвердження�Положення�та�Ре�ламент�

Департамент��(Центр�)�надання�адміністра-

тивних�посл���вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації)».

89.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�02�жовтня�2013�ро�

№ 27/9615�«Про�затвердження�Про�рами

зайнятості�населення�м.�Києва�на�період�до

2017�ро�».

90.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�за�адресою:�в�л.�Здолб�нівсьа,�11-в

(13)���Дарницьом��районі�міста�Києва.

91.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�орієнтовною�площею�0,30��а�на�в�л.�Ти-

мофія�Шамрила,�біля�б�динів�12,�14���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва.

92.�Про�затвердження�спис��присяжних

Шевченівсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва.

93.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�16�вітня�2015�ро��№ 407/1272

«Про�присвоєння�імені�Кравч�а�Володимира

середній�за�альноосвітній�шолі�I-III�ст�пенів

№ 275�Деснянсьо�о�район��міста�Києва».

94.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�на�в�л.�Тропініна,�3/5���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва.

95.�Про�затвердження�Поряд��ор�анізації

�ромадсьих�сл�хань�в�місті�Києві.

96.�Про�затвердження�Поряд��внесення�міс-

цевої�ініціативи�в�місті�Києві.

97.�Про�внесення�змін�в�Положення�про��пов-

новажен��особ��ба�атовартирно�о�б�дин��з

питань�житлово-ом�нально�о��осподарства.

98.�Про�присвоєння�звання�«Почесний��ро-

мадянин�міста�Києва»�Шамо�І�орю�На�мови-

ч�.

99.�Про�присвоєння�звання�«Почесний��ро-

мадянин�міста�Києва»�Л�цен��Дмитр��Омель-

янович�.

100.�Про�ор�анізаційно-правові�заходи,�спря-

мовані�на�вирішення�онфліт��наволо�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�приб�-

дови�до�Дніпровсьо�о��ніверма���для�розмі-

щення�ма�азин��промислових�товарів�на�в�л.

Андрія�Малиша,�39-а���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва.

101.�Про�повернення�історичних�назв,��точ-

нення�назв,�переймен�вання�в�лиць,�проспе-

т�,�площ�та�пров�лів���місті�Києві.

102.�Про�надання�з�оди�на�безоплатне�прий-

няття�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�цілісних�майнових�ом-

плесів.

Київський міський голова 
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

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

27�жовтня�2015�р.�за�№ 154/1265

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

адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 
«Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного 

обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними 
комунальними закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 1023 від 12 жовтня 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 регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пе-
реліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах
освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію норматив-
но-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�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�від�26�люто�о�2015�ро�

№ 171�«Про�встановлення�тарифів�на�платні�по-

сл��и�з�медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надають-

ся�лі�вально-профілатичними�ом�нальними

заладами�охорони�здоров’я»,�зареєстроване�в

Головном��територіальном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�11�березня�2015�ро��за�№ 32/1143,

новими�п�нтами�11-18�тао�о�зміст�:

«11.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Київсьа

місьа�нароло�ічна�лінічна�ліарня�«Соціоте-

рапія»,�що�додаються.

12.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Київсьа

місьа�психоневроло�ічна�ліарня�№ 2,�що�до-

даються.

13.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Ком�-

нальне�неомерційне�підприємство�«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний�центр�дитячий�Дніпров-

сьо�о�район��м.�Києва»,�що�додаються.

14.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Ком�-

нальне�неомерційне�підприємство�«Центр�пер-

винної�медио-санітарної�допомо�и�№ 2�Дніп-

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

15.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Ком�-

нальне�неомерційне�підприємство�«Центр�пер-

винної�медио-санітарної�допомо�и�№ 3�Дніп-

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

16.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Ком�-

нальне�неомерційне�підприємство�«Центр

первинної�медио-санітарної�допомо�и�№ 4»

Дніпровсьо�о�район��міста�Києва,�що�додаю-

ться.

17.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�яі�надає�Ком�-

нальне�неомерційне�підприємство�«Центр�пер-

винної�медио-санітарної�допомо�и�№ 2»�По-

дільсьо�о�район��м.�Києва,�що�додаються.

18.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання.�яі�надає�Київсьий

місьий�онс�льтативно-діа�ностичний�центр,

що�додаються.»

У�зв’яз��з�цим�п�нти�11-13�вважати�відпо-

відно�п�нтами�19-21.

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

йо�о�оприлюднення.
Голова 

В. Кличко

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про внесення змін у структуру Департаменту 
житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 294 від 1 квітня 2015 року
Відповідно до статті 10 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Кабінету Мі�

ністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів ви�
конавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», та з метою приведен�
ня назви управління у відповідність до напрямків його діяльності:

П�н�т�3�стр��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),�затвердженої�розпо-

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

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

трації)�від�18�березня�2015�ро���№ 237,�ви-

�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —

начальни���правління�з�питань�енер�озбере-

ження,�паливно-енер�етично�о��омпле�с��та��

сфері�питної�води.�Управління�з�питань�енер-

�озбереження,�паливно-енер�етично�о��ом-

пле�с��та���сфері�питної�води:

— відділ�паливно-енер�етично�о��осподар-

ства;

— відділ�водопровідно-�аналізаційно�о��ос-

подарства;

— відділ�енер�озбереження;

— се�тор�ліценз�вання�та��онтролю�за�до-

триманням�ліцензійних��мов.».

Голова В. Кличко

Про затвердження змін 
до складу комісії з проведення 

весняного двомісячника з благоустрою, озеленення 
та поліпшення санітарного стану міста у 2015 році

Розпорядження № 301 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве само�

врядування в Україні» та у зв’язку із кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядуван�
ня:

Затвердити�до�с�лад���омісії�з�проведен-

ня�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о�строю,

озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�ста-

н��міста���2015�році,�затвердженої�розпоря-

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

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

трації)�від�16�березня�2015�ро���№ 225�та�і

зміни:

Вивести�зі�с�лад���омісії�Мостово�о�Андрія

Васильовича —�ви�он�ючо�о�обов’яз�и�заст�п-

ни�а�дире�тора�Департамент� —�начальни�а

�правління��онтролю�за�бла�о�строєм�Депар-

тамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�заст�пни�а��олови��омі-

сії.

Увести�до�с�лад���омісії�Ізве�ова�Оле�сія�Ві-

талійовича —�заст�пни�а�дире�тора�Департа-

мент�—�начальни�а��правління��онтролю�за�бла-

�о�строєм�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�п-

ни�а��олови��омісії.

Голова В. Кличко

Про затвердження 
адресного переліку робіт з капітального 

ремонту об’єктів, розташованих у зонах відпочинку 
біля водойм міста Києва у 2015 році

Розпорядження № 303 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду�

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со�
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою утримання об’єктів благоустрою в місті Києві в належному стані, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів,�розташованих���зо-

нах�відпочин���біля�водойм�міста�Києва���2015

році,�фінанс�вання�я�их�передбачено�Про�ра-

мою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

�ом�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�по�охороні,��триманню

та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд��м.�Ки-

єва�«Плесо».

3.�Замовни��,�визначеном��з�ідно�з�п�н�том

2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�до��-

ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’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.

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

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

них�робіт.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 04 листопада 2014 № 1262 «Про прийняття до
сфери управління виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) програмно�
апаратних комплексів системи відеоспостереження, відеозапису

та трансляції зображення»
Розпорядження № 306 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єк�
тів права державної та комунальної власності», постанови Центральної виборчої комісії від 09 липня 2014
року № 791 «Про передачу програмно�апаратних комплексів та обладнання системи відеоспостереження,
відеозапису і трансляції зображення», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 14 вересня 2012 року № 1611 «Про забезпечення зберігання програм�
но�апаратних комплексів системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення в приміщеннях
для голосування звичайних виборчих дільниць», протокольного рішення № 6, напрацьованого під час засі�
дання робочої групи з реалізації проекту «Картка киянина» від 20 лютого 2015 року, затвердженого першим
заступником голови Київської міської державної адміністрації Ніконовим І. В.:

1.�П�н�т�4�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�04�листопа-

да�2014�№ 1262�«Про�прийняття�до�сфери

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

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

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

від 04 травня 2012 року № 711 «Про виконання 
робіт з розробки проектно�кошторисної документації 

та будівельно�монтажних робіт з термосанації будівель 
бюджетної сфери»

Розпорядження № 298 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рі�

шення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального роз�
витку м. Києва на 2015 рік», з метою виконання робіт з термосанації будівель бюджетної сфери, в межах здійс�
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У�п�н�ті�4�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�04�травня�2012

ро���№ 711�«Про�ви�онання�робіт�з�розроб-

�и�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�та�б�-

дівельно-монтажних�робіт�з�термосанації�б�-

дівель�бюджетної�сфери»�слова�«місь�о�о�бю-

джет�»�замінити�на�слова�«бюджет��міста�Ки-

єва».

2.�Додато��до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�04�травня�2012�ро���№711

«Про�ви�онання�робіт�з�розроб�и�прое�тно-�ош-

торисної�до��ментації�та�б�дівельно-монтажних

Про передачу функцій замовника реконструкції і благоустрою
парку «Володимирська гірка» у Шевченківському районі

Розпорядження № 296 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону куль�

турної спадщини», на виконання рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 57/57 «Про при�
пинення комунального підприємства «Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом ліквідації», з метою оптимізації
управлінських рішень у сфері управління будівельною галуззю міста Києва, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція

реставраційно-відновлювальних�робіт»�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��станов-

леном��поряд���передати��ом�нальном��під-

приємств��з��тримання�та�е�спл�атації�житло-

во�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спец-

житлофонд»�(далі�КП�«Спецжитлофонд»)�ф�н�-

ції�замовни�а�ре�онстр��ції�і�бла�о�строю�пар-

���«Володимирсь�а��ір�а»���Шевчен�івсь�ом�

районі�та�всі�наявні�до��менти,�я�і�засвідч�-

ють�права�замовни�а,�обся�и�незавершено�о

б�дівництва�на�момент�передачі,�прое�тно-

�ошторисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��-

ментацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�прове-

денням�процед�ри�за��півель,�обладнання�та

матеріали,�що�придбані�для��омпле�тації�об’є�-

та,�та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійс-

нення,�відповідно�до�за�онодавства�по�цьом�

об’є�т�.

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

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

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

міністрації)�надати�в��становленом��поряд��

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

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

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

зиції�до�прое�тів�про�рам�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�па�2016�рі��та�наст�п-

ні�ро�и�по�об’є�т�,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»:

3.1.�У�разі�необхідності�забезпечити��ори��-

вання�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�від-

повідно�до�за�онодавства.

3.2.�Забезпечити�проведення�підрядних�б�-

дівельних�робіт�відповідно�до�за�онодавства.

3.3.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�і�бла�о�стрій�об’є�та�обов’яз-

�ово�передбачити��мови�щодо�надання�підряд-

ною�ор�анізацією��арантій�я�ості�ви�онаних�ро-

біт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�ата-

ції�елементів�бла�о�строю.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

3.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

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

ро���№ 1051/1051.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�в��становленом��поряд���за-

рах�вання�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�об’є�та�після�ви�о-

нання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

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

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

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

трації)�від�05�березня�2012�ро���№ 359�«Про

передач��ф�н�цій�замовни�а�ре�онстр��ції�і

бла�о�строю�пар���Володимирсь�а��ір�а���Шев-

чен�івсь�ом��районі».

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

робіт�з�термосанації�б�дівель�бюджетної�сфери»

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

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

ної�адміністрації)�від�08�жовтня�2013�ро���№1795)

ви�ласти�в�новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА



трації)�про�рамно-апаратних��омпле�сів�сис-

теми�відеоспостереження,�відеозапис��та

трансляції�зображення»�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«4.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�за��ом�нальними�не�омерційними�під-

приємствами�Центрами�первинної�меди�о-са-

нітарної�допомо�и�Голосіївсь�о�о,�Деснянсь�о-

�о,�Оболонсь�о�о,�Печерсь�о�о,�Подільсь�о�о,

Святошинсь�о�о,�Солом’янсь�о�о,�Шевчен�ів-

сь�о�о�районів�міста�Києва,�Конс�льтативно-

діа�ностичним�центром�Солом’янсь�о�о�райо-

н��міста�Києва�та�Київсь�им�місь�им��онс�ль-

тативно-діа�ностичним�центром�майно,�зазна-

чене���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�з�ідно�з

додат�ом�2.»

2.�Додато��2�до�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�04�листопада

2014�№ 1262�ви�ласти�в�реда�ції,�що�додає-

ться.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(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

1.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція

реставраційно-відновлювальних�робіт»�в��ста-

новленом��поряд���передати��ом�нальном�

підприємств��з�питань�б�дівництва�житлових

б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�(далі —�КП

«Житлоінвестб�д-УКБ»)�ф�н�ції�замовни�а�ре-

�онстр��ції�спеціалізовано�о�за�альноосвітньо-

�о�дитячо�о�б�дин���«Малят�о»�для�дітей�до-

ш�ільно�о�та�ш�ільно�о�ві���з�доб�довою�на

в�л.�Білиць�ій,�14���Подільсь�ом��районі�та�всі

наявні�до��менти,�я�і�засвідч�ють�права�замов-

ни�а,�обся�и�незавершено�о�б�дівництва�на

момент�передачі,�прое�тно-�ошторисн�,�до�о-

вірн�,�б�х�алтерсь���до��ментацію,�до��мен-

тацію,�пов’язан��з�проведенням�процед�р�за-

��півель,�обладнання�та�матеріали,�шо�придба-

ні�для��омпле�тації�об’є�та,�та�інформацію,�я�а

є�важливою�для�їх�здійснення,�відповідно�до

за�онодавства�по�цьом��об’є�т�.

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

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

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

міністрації)�надати�в��становленом��поряд��

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

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

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

зиції�до�прое�тів�Про�рам�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�п-

ні�ро�и�по�об’є�т�,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

3.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»:

3.1.�Забезпечити�проведення�прое�тних�та

б�дівельних�робіт�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни.

3.2.�При���ладанні�до�овор��підряд��на�ви-

�онання�б�дівельних�робіт�обов’яз�ово�перед-

бачити��мови�щодо�надання�підрядною�ор�а-

нізацією��арантій�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

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

ро���№�1051/1051.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

забезпечити�в��становленом��поряд���зарах�-

вання�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�об’є�та�після�ви�о-

нання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

5.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність�роз-

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

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

трації)�від�10�листопада�2010�ро���№ 938�«Про

передач��ф�н�цій�замовни�а�ре�онстр��ції�з

приб�довою�до�б�дівлі�дитячо�о�б�дин���«Ма-

лят�о»�на�в�л.�Білиць�ій,�14���Подільсь�ом�

районі»�та�від�09�люто�о�2011�ро���№ 183�«Про

термінове�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�спе-

ціалізовано�о�за�альноосвітньо�о�дитячо�о�б�-

дин���«Малят�о»�для�дітей�дош�ільно�о�та�ш�іль-

но�о�ві���з�доб�довою�на�в�л.�Білиць�ій,�14���По-

дільсь�ом��районі».

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про передачу функцій 
замовника реконструкції спеціалізованого загальноосвітнього

дитячого будинку «Малятко» для дітей 
дошкільного та шкільного віку з добудовою на вул. Білицькій, 14

у Подільському районі
Розпорядження № 341 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської
міської ради від 04 вересня 2014 року № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція рес�
тавраційно�відновлювальних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) шляхом ліквідації», з метою оптимізації управлінських рішень у сфері управління буді�
вельною галуззю міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

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

2.�Визначити�Київсь�ий�місь�ий�поло�овий

б�дино��№ 5�замовни�ом�реалізації�інвести-

ційно�о�прое�т��«Ре�онстр��ція�Київсь�о�о�місь-

�о�о�поло�ово�о�б�дин���№ 5�під�Перинаталь-

ний�центр�з�б�дівництвом�приватно�о�медич-

но�о�за�лад��на�просп.�Червонозоряном�,�2».

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора 

до реалізації інвестиційного проекту 
«Реконструкція Київського міського пологового будинку № 5 

під Перинатальний центр 
з будівництвом приватного медичного закладу 

на просп. Червонозоряному, 2»
Розпорядження № 340 від 8 квітня 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 травня
2007 року № 528/1189, рішення Київської міської ради від 19 березня 2015 року № 265/1130 «Про майнові пи�
тання щодо реконструкції Київського міського пологового будинку № 5 під Перинатальний центр» та рішен�
ня постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 23 груд�
ня 2014 року № 65/2014), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку сфери охорони
здоров’я в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

08.04.2015�№�340

Перелік об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

Ре�онстр��ція�Київсь�о�о�місь�о�о�поло�ово�о�б�дин���№ 5�під�Перинатальний�центр�з�б�-

дівництвом�приватно�о�медично�о�за�лад��на�просп.�Червонозоряном�,�2.

Керівник апарату В. Бондаренко

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під-

�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно�о��он��рс�.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

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

ційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�оно-

мічні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�про-

позиції�по�об’є�т��інвест�вання�та�по�одити

їх�з�Департаментом�охорони�здоров’я�ви�о-

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

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

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

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

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

партаментом�земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�им

місь�им�поло�овим�б�дин�ом�№ 5�в��станов-

леном��поряд��.

4.2.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рс��до�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�в��становленом��поряд-

���для�під�отов�и��мов��он��рс�.

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

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

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації).�Департамент�

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

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

ної�адміністрації),�Київсь�ом��місь�ом��поло-

�овом��б�дин���№ 5�за�запитами��ом�нально-

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

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

міністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»

надавати�необхідні�виснов�и,�по�одження�та

матеріали�для�під�отов�и�техні�о-е�ономічних

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

е�т�.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�не-

завершено�о�б�дівництва,�інженерпо-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��станов-

леном��поряд���провести�інвестиційний��он-

��рс�із�зал�чення�інвестора.

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні-

�онова�І.�В.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про передачу функцій 
замовника реконструкції інженерних 
комунікацій на вул. Мельникова, 46 

у Шевченківському районі 
(спортивний комплекс «Авангард»)

Розпорядження № 343 від 8 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської

міської ради від 04 вересня 2014 року № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція рес�
тавраційно�відновлювальних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) шляхом ліквідації», з метою оптимізації управлінських рішень у сфері управління буді�
вельною галуззю міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція

реставраційно-відновлювальних�робіт»�в��с-

тановленом��поряд���передати��ом�нально-

м��підприємств��з��тримання�та�е�спл�атації

житлово�о�фонд��спеціально�о�призначення

«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитло-

фонд»)�ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�інже-

нерних��ом�ні�ацій�на�в�л.�Мельни�ова,�46���Шев-

чен�івсь�ом��районі�(спортивний��омпле�с

«Аван�ард»)�та�всі�наявні�до��менти,�я�і�за-

свідч�ють�права�замовни�а,�обся�и�незавер-

шено�о�б�дівництва�на�момент�передачі,�про-

е�тно-�ошторисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь��

до��ментацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�про-

веденням�процед�р�за��півель,�обладнання�та

матеріали,�що�придбані�для��омпле�тації�об’є�-

та,�та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійс-

нення,�відповідно�до�за�онодавства�по�цьом�

об’є�т�.

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

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

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

міністрації)�надати�в��становленом��поряд��

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

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

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

зиції�до�прое�тів�Про�рам�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�на-

ст�пні�ро�и�по�об’є�т�,�зазначеном����п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»:

3.1.�Забезпечити�проведення�прое�тних�та

б�дівельних�робіт�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни.

3.2.�При���ладанні�до�овор��підряд��на�ре-

�онстр��цію�об’є�та�обов’яз�ово�передбачи-

ти��мови�щодо�надання�підрядною�ор�аніза-

цією��арантій�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

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

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

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

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

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

печити�в��становленом��поряд���зарах�вання�до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�об’є�та�після�ви�онання�робіт,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

трації)�від�07��р�дня�2012�ро���№ 2191�«Про�пе-

редач��ф�н�цій�замовни�а�ре�онстр��ції�інже-

нерних��ом�ні�ацій�на�в�л.�Мельни�ова,�46���Шев-

чен�івсь�ом��районі�(спортивний��омпле�с

«Аван�ард»)».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�і-

на�П.�Б.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 æîâòíÿ 2015 ð.
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5



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 æîâòíÿ 2015 ð.

¹148(4744)

6

Про затвердження змін до Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 325 від 8 квітня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити	зміни	до	Ре�ламент�	ви�онавчо�о

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

державної	адміністрації),	затверджено�о	розпо-

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

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

8	жовтня	2013	ро��	№ 1810,	що	додаються.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

08.04.2015	р.	№ 325

Зміни до Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

І.	Глав�	8	розділ�	VII	доповнити	новим	п�н�том	8.8.	та�о�о	зміст�:

«8.8.	За�альний	термін	по�одження	та	видання	розпорядження	з	питань	проведення	та	за-

твердження	рез�льтатів	інвестиційних	�он��рсів	не	повинен	перевищ�вати	семи	робочих	днів

з	дати,	зазначеної	розробни�ом	�	поданні.

Під�отовлений	прое�т	розпорядження,	позначений	штампом	«Інвестиційний	прое�т»,	невід-

�ладно	надсилається	�ерівни�ам	стр��т�рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	першом�	заст�пни��,	заст�пни�ам	�олови,	до

�омпетенції	я�их	віднесені	пор�шені	питання,	�ерівни��	юридично�о	�правління	апарат�	ви�о-

навчо�о	ор�ан�	для	опрацювання	та	по�одження.	Стро�	опрацювання	прое�т�	розпорядження

зазначеними	посадовими	особами	не	повинен	перевищ�вати	одно�о	дня.».	

2.	Глав�	5	розділ�	X	після	п�н�т�	5.8.	доповнити	новим	п�н�том	5.9.	та�о�о	зміст�:

«5.9.	Роз�ляд	та	ви�онання	дор�чень	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови,	першо�о	заст�пни�а	або	за-

ст�пни�а	�олови,	до	повноважень	я�о�о	віднесено	питання	зал�чення	інвестицій,	зі	штампом-

відміт�ою	«Інвестиційний	прое�т»,	здійснюються	позачер�ово.	Термін	ви�онання	дор�чення,	по-

значено�о	штампом-відміт�ою	«Інвестиційний	прое�т»,	не	повинен	перевищ�вати	трьох	робо-

чих	днів,	я�що	інше	не	зазначено	�	відповідном�	дор�ченні.

Зазначені	дор�чення	є	обов’яз�овими	для	ви�онання	�оловами	районних	в	місті	Києві	держав-

них	адміністрацій,	�ерівни�ами	стр��т�рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	�ом�нальних	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій.

За�альний	термін	під�отов�и	та	опрацювання	до��ментів	(виснов�ів,	по�оджень	тощо)	район-

ними	в	місті	Києві	державними	адміністраціями,	стр��т�рними	підрозділами	ви�онавчо�о	ор�а-

н�,	�ом�нальними	підприємствами,	�становами	та	ор�анізаціями	з	питань	проведення	інвести-

ційних	�он��рсів	не	повинен	перевищ�вати	п’яти	робочих	днів.».	

У	зв’яз��	з	цим	п�н�т	5.9.	�лави	5	розділ�	X	вважати	п�н�том	5.10.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про передачу функцій замовника будівництва дільниці 
Подільсько — Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві 

від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» 
з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина

(варіант мілкого закладення на Подолі)
Розпорядження № 329 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної
діяльності» та з метою ефективного управління будівництвом об’єктів, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1.	Визначити	�ом�нальне	підприємство	«Ки-

ївсь�ий	метрополітен»	замовни�ом	б�дівниц-

тва	дільниці	Подільсь�о-Ви��рівсь�ої	лінії	мет-

рополітен�	в	м.	Києві	від	станції	«Глибочиць-

�а»	до	станції	«Райд�жна»	з	від�ал�женням	в

бі�	житлово�о	масив�	Ви��рівщина-Троєщина

(варіант	міл�о�о	за�ладення	на	Подолі).

2.	Департамент�	транспортної	інфрастр��-

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

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

2.1.	В	�становленом�	поряд��	передати	КП

«Київсь�ий	метрополітен»	ф�н�ції	замовни�а

б�дівництва	дільниці	Подільсь�о-Ви��рівсь�ої

лінії	метрополітен�	в	м.	Києві	від	станції	«Гли-

бочиць�а»	до	станції	«Райд�жна»	з	від�ал�жен-

ням	в	бі�	житлово�о	масив�	Ви��рівщина-Тро-

єщина	(варіант	міл�о�о	за�ладення	на	Подолі).

2.2.	У	двотижневий	термін	передати	КП	«Ки-

ївсь�ий	метрополітен»	прое�тно-�ошторисн�

до��ментацію,	обся�и	незавершено�о	б�дів-

ництва	та	інш�	до��ментацію	з	б�дівництва

дільниці	Подільсь�о-Ви��рівсь�ої	лінії	метро-

політен�	в	м.	Києві	від	станції	«Глибочиць�а»

до	станції	«Райд�жна»	з	від�ал�женням	в	бі�

житлово�о	масив�	Ви��рівщина-Троєщина	(ва-

ріант	міл�о�о	за�ладення	на	Подолі).

3.	Внести	зміни	до	п�н�т�	2	розпорядження

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	від	20

липня	2004	ро��	№ 1312	«Про	відновлення	ро-

біт	із	прое�т�вання	та	спор�дження	Подільсь�о-

Ви��рівсь�ої	лінії	Київсь�о�о	метрополітен�	від

станції	«Во�зальна»	до	житлово�о	масив�	Ви-

��рівщина-Троєщина	з	еле�тродепо»,	ви�лю-

чивши	слова:	«,	�рім	дільниці	Подільсь�о-Ви-

��рівсь�ої	лінії	метрополітен�	в	м.	Києві	від	стан-

ції	«Глибочиць�а»	до	станції	«Райд�жна»	з	від-

�ал�женням	в	бі�	житлово�о	масив�	Ви��рів-

щина-Троєщина	(варіант	міл�о�о	за�ладення

на	Подолі).

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

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

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

трації)	від	20	серпня	2013	ро��	№ 1440	«Про	пе-

редач�	ф�н�цій	замовни�а	б�дівництва	дільни-

ці	Подільсь�о-Ви��рівсь�ої	лінії	метрополітен�

в	м.	Києві	від	станції	«Глибочиць�а»	до	станції

«Райд�жна»	з	від�ал�женням	в	бі�	житлово�о

масив�	Ви��рівщина-Троєщина	(варіант	міл�о-

�о	за�ладання	на	Подолі)».

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

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

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

трації)	від	13	�р�дня	2013	ро��	№ 2259	«Про

прое�т�вання	та	спор�дження	Подільсь�о-Ви-

��рівсь�ої	лінії	метрополітен�	від	станції	«Рай-

д�жна»	в	напрям��	житлово�о	масив�	Ви��рів-

щина-Троєщина	просп.	Володимира	Мая�ов-

сь�о�о	з	основним	еле�тродепо	«Троєщина».

6.	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.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про передачу функцій замовника будівництва 
загальноосвітньої школи у 24 мікрорайоні житлового масиву

Вигурівщина�Троєщина у Деснянському районі
Розпорядження № 342 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської
міської ради від 04 вересня 2014 року № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція рес�
тавраційно�відновлювальних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) шляхом ліквідації», з метою оптимізації управлінських рішень у сфері управління буді�
вельною галуззю міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1,	Ком�нальном�	підприємств�	«Дире�ція

реставраційно-відновлювальних	робіт»	в	�с-

тановленом�	поряд��	передати	�ом�нально-

м�	підприємств�	з	питань	б�дівництва	житло-

вих	б�дин�ів	«Житлоінвестб�д-УКБ»	(далі —

КП	«Житлоінвестб�д-УКБ»)	ф�н�ції	замовни�а

б�дівництва	за�альноосвітньої	ш�оли	�	24	мі�-

рорайоні	житлово�о	масив�	Ви��рівщина-Тро-

єщина	�	Деснянсь�ом�	районі	та	всі	наявні	до-

��менти,	я�і	засвідч�ють	права	замовни�а,	об-

ся�и	незавершено�о	б�дівництва	на	момент

передачі,	прое�тно-�ошторисн�,	до�овірн�,

б�х�алтерсь��	до��ментацію,	до��ментацію,

пов’язан�	з	проведенням	процед�р	за��півель,

обладнання	та	матеріали,	що	придбані	для

�омпле�тації	об’є�та,	та	інформацію,	я�а	є	важ-

ливою	для	їх	здійснення,	відповідно	до	за�о-

нодавства	по	цьом�	об’є�т�.

2.	Департамент�	б�дівництва	та	житлово�о

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

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

міністрації)	надати	в	�становленом�	поряд��

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

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	пропо-

зиції	до	прое�тів	Про�рам	е�ономічно�о	і	соці-

ально�о	розвит��	м.	Києва	на	2016	рі�	та	на-

ст�пні	ро�и	по	об’є�т�,	зазначеном�	�	п�н�ті	1

цьо�о	розпорядження.

3.	КП	«Житлоінвестб�д-УКБ»:

3.1.	У	разі	необхідності	забезпечити	�ори-

��вання	прое�тно-�ошторисної	до��ментації

відповідно	до	за�онодавства.

3.2.	Забезпечити	проведення	б�дівельних

робіт	відповідно	до	за�онодавства	У�раїни.

3.3.	При	��ладанні	до�овор�	підряд�	на	б�-

дівництво	об’є�та	обов’яз�ово	передбачити

�мови	щодо	надання	підрядною	ор�анізацією

�арантій	я�ості	ви�онаних	робіт	та	встанови-

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

3.4.	Земельно-правові	питання	вирішити	в

�становленом�	поряд��.

3.5.	Забезпечити	дотримання	вимо�	Правил

бла�о�строю	міста	Києва,	затверджених	рі-

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

2008	ро��	№ 1051/1051.

4.	Департамент�	�ом�нальної	власності	

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	забезпечити	в	�становленом�	поряд��	за-

рах�вання	до	�ом�нальної	власності	територі-

альної	�ромади	міста	Києва	об’є�та	після	ви-

�онання	робіт,	зазначених	�	п�н�ті	1	цьо�о	роз-

порядження.

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

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

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

трації)	від	12	листопада	2012	ро��	№ 2011

«Про	передач�	ф�н�цій	замовни�а	по	об’є�т�

«Б�дівництво	за�альноосвітньої	ш�оли	�	24	мі�-

рорайоні	житлово�о	масив�	Ви��рівщина-Тро-

єщина	�	Деснянсь�ом�	районі».

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

ня	по�ласти	на	заст�пни�а	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	Рябі�іна	П.	Б.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про реконструкцію транспортної інфраструктури 
з організацією двостороннього дорожнього руху 

вулицею Оноре де Бальзака (на ділянці від вул. Каштанової 
та вул. Карла Маркса до просп. Генерала Ватутіна) 

у Деснянському районі
Розпорядження № 337 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги», Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України — місто�герой Ки�
їв», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою оптимізації руху транспорту у Дес�
нянському районі міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Визначити	Деснянсь��	районн�	в	місті	Ки-

єві	державн�	адміністрацію	замовни�ом	про-

е�т�вання	та	ре�онстр��ції	транспортної	ін-

фрастр��т�ри	з	ор�анізацією	двосторонньо�о

дорожньо�о	р�х�	в�лицею	Оноре	де	Бальза�а

(на	ділянці	від	в�л.	Каштанової	та	в�л.	Карла

Мар�са	до	просп.	Генерала	Ват�тіна)	�	Дес-

нянсь�ом�	районі.

2.	Деснянсь�ій	районній	в	місті	Києві	дер-

жавній	адміністрації:

2.1.	Визначити	�енеральні	прое�тн�	та	під-

рядн�	б�дівельн�	ор�анізації	для	ви�онання	ро-

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

ня,	в	�становленом�	поряд��.

2.2.	Отримати	в	�становленом�	поряд��	ви-

хідні	дані	на	прое�т�вання.

2.3.	Забезпечити	розроблення	та	затвер-

дження	�	встановленом�	поряд��	прое�тно-

�ошторисної	до��ментації	для	ви�онання	за-

значених	робіт.

2.4.	Забезпечити	дотримання	вимо�	чинно-

�о	за�онодавства	щодо	ви�онання	б�дівель-

них	робіт.

2.5.	Взяти	до	відома,	що	фінанс�вання	робіт,

зазначених	в	п�н�ті	1	цьо�о	розпорядження,	�

2015	році	б�де	здійснюватися	в	межах	по�аз-

ни�ів,	передбачених	Про�рамою	е�ономічно�о

і	соціально�о	розвит��	м.	Києва	на	2015	рі�.

2.6.	Подати	в	�становленом�	поряд��	до	Де-

партамент�	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	пропозиції	що-

до	в�лючення	робіт,	зазначених	�	п�н�ті	1	цьо-

�о	розпорядження,	до	прое�тів	про�рам	е�о-

номічно�о	і	соціально�о	розвит��	м.	Києва	на

2016	рі�	та	наст�пні	ро�и	за	рах�но�	бюджет-

них	та	зал�чених	�оштів.

2.7.	Взяти	до	відома,	що	після	завершення

робіт	та	прийняття	об’є�та	в	е�спл�атацію	май-

но	в	�становленом�	поряд��	зарахов�ється	до

�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади

міста	Києва.

2.8.	Під	час	��ладання	до�овор�	підряд�	на

б�дівництво	об’є�та	обов’яз�ово	передбача-

ти	�мови	щодо	надання	підрядни�ом	�арантій

я�ості	ви�онаних	робіт	та	встановити	�аран-

тійні	стро�и	е�спл�атації	об’є�та.

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

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

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів	та	�олов�	Деснянсь�ої	район-

ної	в	місті	Києві	державної	адміністрації.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов
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Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà
Çàìîâíèê — ÒÎÂ “Åðäå Äåâåëîïìåíò”, ïðîâîäèòèìå ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âë³ ï³ä

ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ïî âóë. Êóðñüêà, 17 â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà. Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ðîçðîáëåíî ÏÀÒ “Ã³ïðîöèâ³ëüïðîìáóä”

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ
0,2645 ãà ç áóä³âíèöòâîì â ² ÷åðãó.Êð³ì òîãî,íà òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âëàøòóâàííÿ
â³äêðèòèõ ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê íà 28 ìàøèíî-ì³ñöü, â òîìó ÷èñë³ 3 äëÿ ³íâàë³ä³â.
Òåðèòîð³ÿ àâòîñòîÿíîê îáëàäíóºòüñÿ ëîêàëüíèìè î÷èñíèìè ñïîðóäàìè äëÿ î÷èùåííÿ
ñòîê³â äîùîâèõ òà òàëèõ âîä â³ä çàâèñëèõ ðå÷îâèí ³ íàôòîïðîäóêò³â. Â’¿çä òà âè¿çä
äî ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó (çã³äíî ÒÓ ÓÄÀ²) ç âóë. Óìàíñüêî¿.

Ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçòàøóâàííÿ:

- íà 1-ìó ïîâåðñ³ — îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ç áàñåéíîì (512,12 ì2) íà 20 ÷îë. òà
êàôå (409,95 ì2) íà 48 ïîñàäî÷íèõ ì³ñöü;

- íà 2,3,4,5 ïîâåðõàõ ðîçì³ùóþòüñÿ ïðèì³ùåííÿ îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó (3088,00 ì2);

- ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ ðîçì³ùóºòüñÿ òåïëîïóíêò, åëåêòðè÷í³ ùèòîâ³, äî-
ïîì³æí³ ñëóæáè êàôå, äèñïåò÷åðñüêà, ïðèì³ùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ áàñåéíó,
âîäîïðîâ³äíà íàñîñíà.

Êîìïëåêñ ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é,ùî ðåêîíñòðóþþòüñÿ,
çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ì³ñòà.

Äëÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ïåðåäáà÷åíà óñòàíîâêà íîâî¿ ÒÏ çàì³ñòü ³ñíóþ÷î¿ ÒÏ2839,
ùî ï³äëÿãàº äåìîíòàæó, çã³äíî ç òåõí³÷íèìè óìîâàìè “Êè¿âåíåðãî”.

Â ðåçóëüòàò³ ðåêîíñòðóêö³¿ ìåøêàíö³ æèòëîâîãî ìàñèâó “Ïåðøîòðàâíåâèé”
îòðèìàþòü ñó÷àñíèé ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ.

Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ îá’ºêò íå âõîäèòü ó“Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ùî
ñòàíîâèòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó”, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28.08.2013 ð. ¹ 808.

Çà êðèòåð³ÿìè çàãàëüíèõ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿
ä³ÿëüíîñò³”áóä³âëÿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó â³äíîñèòüñÿ äî êëàñó íàñë³äê³â
ÑÑ2 òà íàëåæèòü äî III êàòåãîð³¿ ñêëàäíîñò³.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê â óñ³é çîí³ âïëèâó ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà
ïðîãíîçóþòüñÿ òàê³ çàëèøêîâ³ âïëèâè: ñóìàðí³ âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí î÷³êóºòüñÿ
0,0608 ò/ð³ê.Ó ïðèçåìíîìó øàð³ ïîâ³òðÿ ñàí³òàðí³ íîðìè â³ä ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà
íå ïåðåâèùóþòü ð³âí³ çàáðóäíåííÿ < 0,01 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì.

Ä³ëÿíêà ïðîåêòóâàííÿ â³äíîñèòüñÿ äî ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ð.òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 òà
ïîäîâæåíà äî 2015 ðîêó â³ä 27.11.2009 ð. ¹ 714/2783.

Ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 1324/0/18-
1/009-12 â³ä 09.10.2012 ð.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ: âóë. Íåêðàñîâñüêà, 4, ïîâåðõ 2. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 141,20 êâ. ì. Ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ ³íøå âèêîðèñòàííÿ (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè) (çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 3830615 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 15%.
Îðåíäíà ïëàòà 6122,53 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

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

Çàÿâà ïðî îðåíäó ïðèéìàºòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 107.

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

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

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¿ âëàñíîñ-
ò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çà-
ãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Âàðò³ñòü,
ãðí

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè

çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà,

%

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
(04070, Íàáåðåæíå
Øîñå, 2, 279-20-31)

1 ïîâåðõ Ïðàçüêà,
12, ë³ò. À 18,60 277850,00

Ñóá’ºêò ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî

çä³éñíþº ïîáó-
òîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 5 62,24 1157,71

2

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³-
í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1

(253121, Õàðê³âñüêå
Øîñå, 121,
564-52-54)

5 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå
Øîñå, 121,

ê. 3
181,50 3142300,0

ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëà-

äó

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 1 14,43 2618,58

3 3 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå
Øîñå, 121,

ê. 7
153,80 2662700,0

ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî çàê-

ëàäó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 10 144,27 22189,17

4 1 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå
Øîñå, 121,

ê. 24
94,00 1614700,0

ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî çàê-

ëàäó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 10 143,15 13455,83

5

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð ïî íàðàõóâàí-

íþ òà çä³éñíåííþ
ñîö³àëüíèõ âèïëàò
(03165, Êîìàðîâà

Êîñìîíàâòà ïðîñï.,
7, 408-54-88)

1 ïîâåðõ
Êîìàðîâà

Êîñìîíàâòà
ïðîñï., 7

25,50 461500,00

Òîðãîâåëüíèé
îá’ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â, êð³ì òî-
âàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

(ïîãîäèí-
íî)

8

6,41 
çà 1 ãîäèíó

Âò. 9.00-13.00
Ñð. 9.00-13.00
×ò. 9.00-13.00
Ïò. 9.00-13.00

Ì³ñÿ÷íà îðåí-
äíà ïëàòà âèç-
íà÷àºòüñÿ çã³ä-
íî ç ãðàô³êîì
âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåíü

6

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³-
í³÷íà ë³êàðíÿ ¹8

(254201, Êîíäðàòþêà
Þð³ÿ, 8, 502-37-00)

1 ïîâåðõ
Êîíäðàòþ-
êà Þð³ÿ, 8,

ê. 3
111,10 750670,0

ðîçì³ùåííÿ
ìàéñòåðí³, ùî

çä³éñíþº òåõí³÷-
íå îáñëóãîâó-

âàííÿ òà ðåìîíò
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 20 112,61 12511,17

7

ÊÏ “Êè¿âàâòîøëÿõ-
ì³ñò” (01013, Íàáå-
ðåæíî-Ïå÷åðñüêà

äîðîãà, 2, 286-25-47,
(050)374-12-62)

í/ñïîðó-
äà

Ï³øîõ³äíèé
ì³ñò á/í

Î.Òðóõàí³â
72,30 1086108,0

êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðî-

äàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè
(çàêëàä ãðîìàä-

ñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ)

Ñòàíîì íà 31.07.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 8 100,15 7240,72

8

ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí” (03056,

Ïåðåìîãè ïðîñï., 35,
238-44-00)

ïðèì³-
ùåííÿ

çàõ³äíîãî
âåñòèáþ-
ëþ ¹ 1

Ñòàíö³ÿ
ìåòðî

“Ë³âîáå-
ðåæíà” á/í

13,90 618800,0 ðîçì³ùåííÿ íà
òåðèòîð³¿ ìåòðî-
ïîë³òåíó òîðãî-
âåëüíèõ îá’ºêò³â

ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

Ñòàíîì íà 21.09.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 50

1946,73

55695,83ïðèì³-
ùåííÿ

ñõ³äíîãî
âåñòèáþ-
ëþ ¹2

14,71 654900,0 1946,73

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет�Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�енер�ію,

що�відпс�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�26.10.2015�№�2654�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з�рахванням��раничних�рівнів�при�постповом�переході�до�формвання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни��листопаді�2015�ро	��становитимть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�листопада�2015�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�пн�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т�та��омнально-побтових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �омнально-побтові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Зовнішнє�освітлення�населених�пн�тів, �межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62

Інші��одини�доби 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�потжності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он�У�раїни
“Про�еле�троенер�ети�”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�17.00
з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�17.00�до�21.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ËÈÑÒÎÏÀÄ² 2015 ðîêó ç 17.00 äî 6.00.
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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 44137

30 æîâòíÿ 2015 ð.

¹148(4744)
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Óêðà¿íà ó íàñ —
îäíà íà âñ³õ!
� Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà ïðîâ³â òðàäèö³éíó àêö³þ 

«Ç â³ðîþ â ñåðö³»

Ó ÂÅÑÒÈÁÞË² ëþäíî. Ñòàðøî-
êëàñíèêè ó âèøèâàíêàõ, ³ç ïðà-
ïîðöÿìè ó ðóêàõ. Íà çóñòð³÷ ³ç òà-
ëàíîâèòîþ ìîëîääþ ñòîëèö³ ïðèé-
øëè âåòåðàíè ÀÒÎ, ìåäèêè Êè¿â-
ñüêîãî â³éñüêîâîãî øïèòàëþ, âî-
ëîíòåðè, êóðñàíòè Êè¿âñüêîãî â³é-
ñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ Áîãóíà, ðî-
äèíè ïåðåñåëåíö³â ç³ ñõîäó êðà-
¿íè òà ç Êðèìó.

Ïîëêîâíèê 27-¿ áðèãàäè Íàö³î-
íàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè Äàâèä Ìè-
õàéëîâè÷ ×óá³íàøâ³ë³, îäèí ³ç çà-
ñíîâíèê³â 95-¿ äåñàíòíî¿ áðèãà-
äè, ìàº òðè áîéîâ³ íàãîðîäè çà
ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ â Àôãàí³ñ-
òàí³ é òðè — çà ãåðî¿çì ³ äîáëåñòü
ó â³éí³ íà Äîíáàñ³. Íàéäîðîæ÷³ äëÿ
íüîãî — îðäåí ×åðâîíî¿ Ç³ðêè çà
Êàíäàãàð ³ îðäåí «Çà ìóæí³ñòü» çà
îáîðîíó Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó.

«Öå ïðîñòî óáèâ÷à â³éíà. Âîíè
õî÷óòü çíèùèòè óêðà¿íñüêèé íà-
ðîä ÿê íàö³þ. Àëå ìè íå çäàìîñÿ,
³ âè, ìîëîäå ïîêîë³ííÿ, ðîñò³òü
ïàòð³îòàìè íàøî¿ äåðæàâè, ãîð-
ä³òüñÿ íåþ, â³äñòîþéòå ÿê òåðèòî-
ð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü, òàê ³ ÷åñòü, ã³ä-
í³ñòü, à ìè áóäåìî âñ³ëÿêî äîïî-

ìàãàòè,— ñêàçàâ ñèâèé âî¿í.— ß
äàâíî âæå íå ïðèçîâíîãî â³êó, àëå
ïðèéøëà á³äà ³ êðà¿í³ ñòàëè ïî-
òð³áí³ ìî¿ çíàííÿ, ì³é áîéîâèé
äîñâ³ä. ß, ãðóçèí, ï³øîâ çàõèùà-
òè ñâîþ äðóãó Áàòüê³âùèíó —Óêðà-
¿íó. ² çíîâó ïîâåðíóâñÿ äî â³éñü-
êîâî¿ ñëóæáè».

Äàâèä ×óá³íàøâ³ë³ ïðèéøîâ íà
ñâÿòî ç äðóæèíîþ é ñèíîì Ìèõàé-
ëîì — «ê³áîðãîì» 15-¿ áðèãàäè òàí-
êîâî¿ àâ³àö³¿.

Ñòàðøèíà 11-ãî áàòàëüéîíó
«Êè¿âñüêà Ðóñü» Åäóàðä Ìàëüîâà-
íèé ç ïîçèâíèì «Êðàá» ï³øîâ íà
â³éíó äîáðîâîëüöåì. «ß ââàæàþ
öå ñâî¿ì ãðîìàäÿíñüêèì îáîâ’ÿç-
êîì. Àäæå çà ìîºþ ñïèíîþ — ìîÿ
ñ³ì’ÿ: îíóêè, ä³òè, äðóæèíà, áàòü-
êè. ß ï³øîâ çà ìàéáóòíº Óêðà¿íè,—
ñêàçàâ äåñàíòíèê,— ðîäèíà íå çíà-
ëà, ùî ÿ éäó íà ôðîíò. Íà â³éí³ ìå-
íå îáåð³ãàëè òàë³ñìàíè — äèòÿ÷³
ëèñòè, ìàëþíêè. Ç ä³òëàõàìè, ÿê³
íàä³ñëàëè ìåí³ ïîäàðóíêè, ÿ ñï³ë-
êóþñü ³ íèí³: âîíè ç Õàðêîâà, Çà-
ïîð³ææÿ, Êèºâà, Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà,Óæãîðîäà, ïðè¿æäæàëè äî ìå-
íå ó Êè¿âñüêèé øïèòàëü, êîëè ÿ

ë³êóâàâñÿ òàì ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ.
Äëÿ ìåíå é äëÿ ³íøèõ á³éö³â òàê³
êîíöåðòè ÿê ñüîãîäí³ ó ñòîëè÷íî-
ìó Ïàëàö³ òà äèòÿ÷³ ïîäàðóíêè —
íàéêðàùà ðåàá³ë³òàö³ÿ. Óêðà¿íà
äëÿ ìåíå — öå ì³ñöå, äå ÿ íàðî-
äèâñÿ, ïðîæèâ óæå áàãàòî ðîê³â,
âèõîâàâ ä³òåé, îíóê³â. ß ïåðåêî-
íàíèé, ùî êîæåí ïîâèíåí ùîñü
ðîáèòè äëÿ ñâîº¿ êðà¿íè, àáè æè-
òè ùå êðàùå í³æ ó ªÑ. Ìè ïîâèí-
í³ ñàì³ òâîðèòè ³ñòîð³þ. Àäæå ðà-
çîì ìè — ñèëà! Ðàçîì ïåðåìîæå-
ìî!»

Ñåðåä ãîñòåé çàõîäó ³ ë³òí³é ñè-
âî÷îëèé ÷îëîâ³ê ó â³éñüêîâ³é ôîð-
ì³ — Âàñèëü Ïåòðîâè÷ Âàê³ø, ÿêèé
îáîðîíÿâ Äîíåöüêèé àåðîïîðò, îò-
ðèìàâ òÿæêå ïîðàíåííÿ. «Ìè â³ä-
ñòð³ëþâàëèñÿ â³ä âîðîã³â, çàáèðà-

ëè é âèâîçèëè ç ïîëÿ áîþ íàøèõ
ïîðàíåíèõ á³éö³â.Ìè âèñòîÿëè...»,—
êàæå Âàñèëü Ïåòðîâè÷. Íåçàáàðîì
â³í ïîâåðíåòüñÿ ³ç Êè¿âñüêîãî â³é-
ñüêîâîãî øïèòàëþ äîäîìó, íà Áó-
êîâèíó, äî ñâîº¿ âåëèêî¿ ðîäèíè:
äðóæèíè, ä³òåé, ÷îòèðüîõ îíóê³â...
«Ãîëîâíå — öå â³ðà. Â³ðà ó ìàéáóò-
íº, ùî âñå áóäå äîáðå. Ùî Óêðà¿íà
áóäå â³ëüíîþ äåðæàâîþ!»,— ç âïåâ-
íåí³ñòþ ãîâîðèòü áîºöü. Ïàí Âà-
ñèëü ðîçïîâ³â, íàñê³ëüêè äëÿ íüî-
ãî áóëè âàæëèâ³ äèòÿ÷³ ìàëþíêè,
ùî íàäõîäèëè ó çîíó ÀÒÎ. Â³í ïî-
ñì³õíóâñÿ, äèâëÿ÷èñü íà ìàëåíü-
êó ä³â÷èíêó, ÿêà ïðîá³ãëà ïîâç íüî-
ãî: «Îñü òàêèìè ìàëåíüêèìè ðó÷-
êàìè âîíè áóëè íàìàëüîâàí³!».

«ª ïðîñò³, àëå ñâÿò³ ñëîâà äëÿ
ìåíå: «Õë³á ³ ñ³ëü íà ñòîë³, Ìàò³ð

Áîæà óâ³ ñí³, ²ñóñ Õðèñòîñ íà ïîðî-
ç³. Áåðåæ³òü ìåíå ³ âñ³õ ëþäåé â
äàëåê³é äîðîç³»,— ç ö³º¿ ìîëèòâè
ÿ ïî÷èíàþ é çàê³í÷óþ êîæåí ñâ³é
äåíü! Íåõàé âîíà îáåð³ãàº óñ³õ
óêðà¿íö³â»,— ëåäü ñòðèìóþ÷è õâè-
ëþâàííÿ ïðîìîâèâ Âàñèëü Ïåò-
ðîâè÷.

Â³äêðèëà ïàòð³îòè÷íó àêö³þ
äèðåêòîð Ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà Îêñàíà Äîáðîâîëüñüêà, ÿêà ùè-
ðîñåðäå÷íî ïîäÿêóâàëà óñ³ì, õòî
ïðèéøîâ íà ñâÿòî. Âîíà ïîáàæàëà,
ùîá óñ³ á³éö³ ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó
æèâèìè é çäîðîâèìè. «Ìè çàâæäè
ìîëèìîñÿ çà âàñ! À ñüîãîäí³ õî÷å-
ìî ïîäÿêóâàòè íàøèì çàõèñíè-
êàì, âêëîíèòèñü ¿ì çà ¿õí³é ïîäâèã,
çà ìèðíå êè¿âñüêå íåáî, ïîäàðó-
âàòè á³éöÿì íàøó ëþáîâ, à ïîðà-
íåíèì — åíåðãåòèêó òà åìîö³¿, ÿê³
äîïîìîæóòü ¿ì øâèäøå îäóæà-
òè»,— çàçíà÷èëà âîíà.

Äî ïðèâ³òàíü äîëó÷èëàñÿ ñï³â-
îðãàí³çàòîð ³ ãîëîâíèé ³í³ö³àòîð
ñâÿòà, ïðåäñòàâíèöÿ áàòüê³âñüêî¿
ðàäè Ïàëàöó Îêñàíà Ðèõò³ê, ìàé-
ñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó
ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè, ó÷àñíè-
öÿ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð â Àòëàíò³
(ÑØÀ, 1996 ð³ê).

Ïàì’ÿòü óñ³õ, õòî íå ïîâåðíóâ-
ñÿ ç â³éíè, âøàíóâàëè õâèëèíîþ
ìîâ÷àííÿ. Íà ñöåí³ — â³ðø³, ï³ñí³
é ìóçè÷í³ êîìïîçèö³¿, ÿê³ ïðîíè-
êàþòü ó ñàìó ãëèáèíó äóø³. Çàíî-
ñÿòü ïðàïîðè áîéîâèõ ï³äðîçä³-
ë³â, ïåðåäàí³ âèõîâàíöÿì Ïàëàöó
ç ïåðåäîâî¿.

Ïîäàðóíêè é äèòÿ÷³ ìàëþíêè
ï³ñëÿ êîíöåðòó áóëî ïåðåäàíî é
äî îäí³º¿ ç â³éñüêîâèõ ÷àñòèí íà
Êè¿âùèí³, çâ³äêè íàø³ á³éö³ â³ä-
ïðàâëÿþòüñÿ â çîíó ÀÒÎ �

«Ç â³ðîþ â ñåðö³.Óêðà¿íà—öå òè.Ñèëà íåñêîðåíèõ»—ï³ä òàêèì

ãàñëîì óæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ó ÊÏÄÞ çà ï³äòðèìêè áàòüê³â-

ñüêî¿ ðàäè òà òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â â³äáóëàñÿ ïàòð³îòè÷íî-áëàãî-

ä³éíà àêö³ÿ,êîòðó öüîãîð³÷ ïðèñâÿòèëè Äíþ çàõèñíèêà Óêðà¿íè.

ßðîñëàâ ßÖÅÂÑÜÊÈÉ, Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äî çàëó çàíîñÿòü ïðàïîðè áîéîâèõ ï³äðîçä³ë³â, ïåðåäàí³ âèõîâàíöÿì Ïàëàöó
ç ïåðåäîâî¿ 

Ïîëêîâíèê 27-¿ áðèãàäè Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè Äàâèä Ìèõàéëîâè÷
×óá³íàøâ³ë³, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â 95-¿ äåñàíòíî¿ áðèãàäè, ìàº íàãîðîäè çà ó÷àñòü
ó áîéîâèõ ä³ÿõ â Àôãàí³ñòàí³ é íà Äîíáàñ³ 

Íà ñöåí³ – â³ðø³, ï³ñí³ é ìóçè÷í³ êîìïîçèö³¿, ùî ïðîíèêàþòü ó ñàìó
ãëèáèíó äóø³

Íà ñâÿòî äî ÊÏÄÞ ïðèéøëè âåòåðàíè ÀÒÎ,âîëîíòåðè,ðîäèíè ïåðåñåëåíö³â
ç³ ñõîäó êðà¿íè òà ç Êðèìó
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Ãîñò³ ùèðî äÿêóâàëè ä³òëàõ³â çà ïîäàðóíêè é ìàëþíêè, çðîáëåí³
¿õí³ìè ðóêàìè 
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