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ÇÎÂÑ²Ì íåáàãàòî ÷àñó çàëèøèëî-
ñÿ äî ïî÷àòêó çèìè. Ñòîëè÷íå êå-
ð³âíèöòâî çàïåâíÿº, ùî íàïîãî-
òîâ³ ñïåö³àëüíà òåõí³êà, äâ³ðíè-
êè, ÿêèõ ïåðåîäÿãíóòü â íîâó ôîð-
ìó, ³ ï³ñêîñóì³ø. Äëÿ âèð³øåííÿ
ïðîáëåì ³ç çèìîâèìè çàòîðàìè,
çàìåòàìè, îæåëåäèöåþ öüîãî ðî-
êó çàïðîâàäèëè ³ííîâàö³éí³ äëÿ
ì³ñòà ð³øåííÿ. Ïðî íèõ æóðíàë³ñ-
òàì ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Â³äòàê ï³ä

÷àñ ñí³ãîïàä³â äî Êèºâà íå ïðî-
ïóñêàòèìóòü ôóðè. «ßêùî ìè áà-
÷èìî, ùî íà âóëèö³ çàìåò³ëü, òîä³
â³äðàçó çàêðèâàºìî ðàçîì ç ÄÀ²
òà ïîë³ö³ºþ â’¿çä âàíòàæ³âîê íà
êîðäîíàõ Êèºâà òà ÊÏÏ. Òàêèì ÷è-
íîì ìè çí³ìåìî ïðîáëåìó ïåðå-
íàêîïè÷åííÿ âåëèêîãàáàðèòíîãî
òðàíñïîðòó íà ï³ä’¿çäàõ äî ì³ñ-
òà»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.
Òðàíñïîðò ïåðå÷³êóâàòèìå õóðäå-
ëèöþ ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñ-

öÿõ: òàì îáëàøòóþòü ïóíêòè îá³-
ãð³âó, à âîä³ÿì çàáåçïå÷àòü êîì-
ôîðòí³ óìîâè äëÿ ïåðåáóâàííÿ.
«Íàøå çàâäàííÿ — ðîçáèòè äëÿ âî-
ä³¿â ïàëàòêîâ³ øòàáè, ùîá ëþäè
ìîãëè â³äïî÷èòè, ïîïèòè ÷àþ. Íà-
â³òü ìîá³ëüí³ âáèðàëüí³, ÿêùî íå-
îáõ³äíî, ìè ãîòîâ³ âèñòàâëÿòè»,—
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.
À òèì ÷àñîì, ïîêè ôóðè ñòîÿòè-
ìóòü íà ìàéäàí÷èêàõ, Êè¿â àêòèâ-
íî ðîç÷èùàòèìóòü â³ä ñí³ãó. Äëÿ
öüîãî ï³äãîòóâàëè ñòàðó òåõí³êó, ³
ùå ïîíàä 30 îäèíèöü ìàëî¿ ìåõà-
í³çàö³¿ — íà ñòàä³¿ çàêóï³âë³. «Íà
ñüîãîäí³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ êîìó-
íàëüíèõ ñëóæá ïîíàä 700 îäèíèöü
ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè. Ç íèõ
428 — ó ðîçïîðÿäæåíí³ æèòëîâî-
åêñïëóàòàö³éíèõ ä³ëüíèöü òà 
310 — ó êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
«Êè¿âàâòîäîð». Öå çîêðåìà ñí³ãî-
î÷èùóâà÷³ — 103, ñîëåðîçêèäóâà-
÷³ — 108, ñí³ãîíàâàíòàæóâà÷³ —
6 îäèíèöü, íàâàíòàæóâà÷³ ïîñè-
ïàëüíèõ ìàòåð³àë³â — 32, òðàêòî-
ðè ³ç ñí³ãîî÷èñíèì îáëàäíàííÿì —
61 îäèíèöÿ. Ìè ðåòåëüíî ãîòóºìî-

ñÿ äî çèìè òà íàëåæíîãî ïðèáè-
ðàííÿ â õîëîäíó ïîðó ðîêó. Çàðàç
ìè çàêóïîâóºìî ùå ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â òðàêòîð³â äëÿ ÆÅÄ³â»,— äîäàâ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Îêð³ì öüîãî, âñÿ
òåõí³êà áóäå îñíàùåíà â³äïîâ³ä-
íèìè ìàÿ÷êàìè. Öå äàñòü çìîãó ¿¿
â³äðàçó ðîçï³çíàòè. Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ çàçíà÷èâ, ùî ì³ñüêà âëàäà íà-
ïîëåãëèâî çâåðòàòèìåòüñÿ äî âëàñ-
íèê³â ëåãêîâèõ àâòî, ùîá çà ìîæ-
ëèâîñò³ ó ñí³ãîïàäè ìàøèíè çà-
ëèøàëèñÿ â ãàðàæàõ àáî íà ñòîÿí-
êàõ. Àäæå ãàáàðèòí³é ñí³ãîïðèáè-
ðàëüí³é òåõí³ö³ ñêëàäíî êóðñóâà-
òè ì³æ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ àâò³âîê.
Ãîòóþòü äî ðîáîòè âçèìêó íå ò³ëü-
êè ñïåöìàøèíè, à é êîìóíàëüíè-
ê³â. Òàê, 7000 äâ³ðíèê³â âçèìêó ïå-
ðåîäÿãíóòü â íîâó òåïëó ôîðìó,
àáè ³ ¿ì ñí³ãîïàäè òàêîæ íå çàâ-
äàâàëè êëîïîòó.

Äî ñëîâà, íàðàç³ êîìóíàëüíà
êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âàâòîäîð» óæå ï³ä-
ãîòóâàëà ïîíàä 34,3 òèñ. òîíí ïî-
ñèïàëüíîãî ìàòåð³àëó, ùå 2,5 òè-
ñÿ÷³ òîíí — öå çàïàñè ÆÅÄ³â äëÿ
ïîñèïàííÿ âóëèöü òà äâîð³â �

Àðñåíàë çèìîâîãî àâòîïàðêó öüîãî ðîêó äëÿ ñòî-
ëè÷íèõ êîìóíàëüíèê³â ïîïîâíÿòü ñó÷àñí³ ñí³ãî-
ïðèáèðàëüí³ òðàêòîðè. Òåíäåðí³ çàêóï³âë³ ïðîâå-
äóòü óæå â ñåðåäèí³ ëèñòîïàäà. Îêð³ì öüîãî, â ì³ñò³
çàïàñëèñÿ íà âåñü ñåçîí ï³ñêîì ³ ñ³ëëþ. À 7000 êè-
¿âñüêèõ äâ³ðíèê³â âçèìêó ïåðåîäÿãíóòü â íîâó òåï-
ëó ôîðìó, àáè ³ ¿ì ñí³ãîïàäè òàêîæ íå çàâäàâàëè
êëîïîòó.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Íà ñüîãîäí³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ñòîëèö³ ïîíàä 700 îäèíèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè

Ç ïîíåä³ëêà ðîçïî÷àâ
ðîáîòó ïîðòàë 
åëåêòðîííèõ ïåòèö³é

Â³ä ó÷îðà ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó ïîð-

òàë, íà ÿêîìó êèÿíè çìîæóòü çàðåºñ-

òðóâàòè åëåêòðîíí³ ïåòèö³¿.Âàðòî çà-

óâàæèòè, ùî ç 28 æîâòíÿ íàáðàëè

÷èííîñò³ ïðàâêè äî Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» ùîäî

åëåêòðîííîãî çâåðíåííÿ òà åëåêòðîí-

íèõ ïåòèö³é.

Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ Êè-

¿âðàäè ïðî åëåêòðîíí³ çâåðíåííÿ òà

åëåêòðîíí³ ïåòèö³¿»,ïðèéíÿòå 8 æîâò-

íÿ, íàáðàëî ÷èííîñò³ 27 æîâòíÿ.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â ïîðòàë 

Å-ïåòèö³é ïðàöþâàâ â òåñòîâîìóðåæè-

ì³, óñóâàëèñÿ íåäîë³êè òà íàëàãîäæó-

âàëàñÿ òåõí³÷íà ñêëàäîâà.Âæå ç 2 ëèñ-

òîïàäà ïîðòàë https://petition.kievcity.

gov.ua/ ïðàöþº â ïîâíîìó ôîðìàò³.

Ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîííî¿ ïå-

òèö³¿ íà âåá-ñàéò³ âîíà ïîâèííà íà-

áðàòè 10 òèñÿ÷ åëåêòðîííèõ ï³äïè-

ñ³â ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåí-

òó ïóáë³êàö³¿, à ï³ñëÿ öüîãî áóäå ðîç-

ãëÿíóòà îðãàíàìè ÷è ïîñàäîâèìè îñî-

áàìè, ÿêèì àäðåñîâàíà, ïðîô³ëüíè-

ìè ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âðàäè

òà âèíåñåíà íà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ.

«Ïåòèö³þ,ÿêà íå íàáðàëà íåîáõ³ä-

íî¿ ê³ëüêîñò³ åëåêòðîííèõ ï³äïèñ³â,

àâòîð ìîæå âèíåñòè íà îáãîâîðåííÿ

çíîâó. Âïðîâàäæåííÿ îô³ö³éíî¿ ïðî-

öåäóðè ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ ïåòè-

ö³é òà çâåðíåíü ãðîìàäÿí çàáåçïå-

÷èòü êèÿíàì ïðîñòîòó òà çðó÷í³ñòü

ó÷àñò³ â ³í³ö³àòèâàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ. Çîêðåìà íå äîâåäåòüñÿ

á³ëüøå çáèðàòè ï³äïèñè íà ï³äòðèì-

êó ñâî¿õ ïðîïîçèö³é âðó÷íó, à ïîò³ì

ç³ ñòîñàìè ïàïåðó âèõîäæóâàòè òî-

ãî ÷è ³íøîãî ïîñàäîâöÿ»,— çàóâàæèâ

îäèí ç ³í³ö³àòîð³â ð³øåííÿ, çàñòóï-

íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-

¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Åëåêòðîíí³ çâåðíåííÿ ÷è ïåòè-

ö³¿, ÿê³ ì³ñòÿòü íàêëåï ³ îáðàçè, çà-

êëèêè äî ðîçïàëþâàííÿ íàö³îíàëü-

íî¿, ðàñîâî¿, ðåë³ã³éíî¿ âîðîæíå÷³,

íàñèëüíèöüêî¿ çì³íè äåðæàâíîãî ëà-

äó, íå ðåºñòðóâàòèìóòüñÿ.

Íà ïðÿìîìó çâ’ÿçêó —
î÷³ëüíèêè 
Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
òà Äàðíèöüêîãî 
ðàéîí³â

Ñüîãîäí³ ç 11.00 äî 12.00 â³äïîâ³äà-

òè íà çàïèòàííÿ êèÿí áóäå ò. â. î. ãî-

ëîâè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Àíäð³é

Ìåëüíè÷óê. «Ïðÿìà ë³í³ÿ» çà ó÷àñòþ

ãîëîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó Ãåííà-

ä³ÿ Ñ³íöîâà ðîçïî÷íåòüñÿ î 12.00 òà

òðèâàòèìå äî 13.00.Äçâ³íêè â³ä ìåø-

êàíö³â ì³ñòà áóäóòü ïðèéìàòèñÿ çà

íîìåðîì 15-51.

Äî óâàãè êèÿí!

Ó ì³ñò³ ïðàöþº «ãàðÿ÷à òåëåôîííà

ë³í³ÿ» Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè-

¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ (òåëåôîí

096-588-11-88).

íîâèíè ² çàìåò³ë³ íå ñòðàøí³
� Ó Êèºâ³ äî ðîáîòè âçèìêó ï³äãîòóâàëè ïîíàä 700 îäèíèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«КИЇВПАС-

ТРАНС»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«КИЇВПАСТРАНС»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер�ії�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«КИЇВПАСТРАНС»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«КИЇВПАСТРАНС»,�що�додаються.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

місь;ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз;ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

28�жовтня�2015�р.�за�№ 163/1274

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КИЇВПАСТРАНС»

Розпорядження № 1000 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року До 869 «Про забезпе<
чення єдиного підходу до формування тарифів на житлово<комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно<правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів, в межах функ<
цій органу місцевого самоврядування:

Зареєстровано�

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

28�жовтня�2015�р.�за�№ 163/1274

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

08.10.2015�р.�№�1000

Тарифи 
на теплову енергію 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВПАСТРАНС»

Зареєстровано�

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

28�жовтня�2015�р.�за�№ 164/1275

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

08.10.2015�р.�№�1000

Тарифи
на виробництво теплової енергії

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВПАСТРАНС»

Зареєстровано�

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

28�жовтня�2015�р.�за�№ 165/1276

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

08.10.2015�р.�№�1000

Тарифи
на транспортування теплової енергії

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВПАСТРАНС»

Зареєстровано�

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

28�жовтня�2015�р.�за�№ 166/1277

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

08.10.2015�р.�№�1000

Тарифи
на постачання теплової енергії

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВПАСТРАНС»

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 550,26 660,31

2. Інші споживачі (крім населення) 1321,84 1586,21

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 0,64 0,77

2. Інші споживачі (крім населення) 0,64 0,77

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 531,37 637,64

2. Інші споживачі (крім населення) 1302,95 1563,54

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 18,25 21,90

2. Інші споживачі (крім населення) 18,25 21,90

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 295 від 2 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;онав-

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

місь;ої�державної�адміністрації),�затверджено-

�о�розпорядженням�ви;онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�від�8�жовтня�2013�ро;��№ 1810,

що�додаються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

02.04.2015�р.�№�295

Зміни до Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Глав��4�розділ��VIII�ви;ласти���та;ій�реда;ції:

«Глава�4.�Порядо��під�отов�и�та�по�одження�прое�тів�розпоряджень�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови

4.1.�Під�отов;а�та�по�одження�прое;тів�розпоряджень�Київсь;о�о�місь;о�о��олови�здійсню-

ється�відповідно�до�Поряд;��під�отов;и�прое;тів�розпоряджень�Київсь;о�о�місь;о�о��олови,�за-

тверджено�о�в��становленом��поряд;�.»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття 
житлових будинків Державного 

підприємства «АНТОНОВ» 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 310 від 6 квітня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327, Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування и Україні», статей 4, 4<1, 6 Закону України «Про передачу об’єктів права дер<
жавної та комунальної власності», 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 наказ Державного агент<
ства України з управління державними корпоративними правами та майном від 01 березня 2013 року № 37
та звернення Державного підприємства «АНТОНОВ» від 07 липня 2014 року № 88/5190, в межах функцій ор<
гану місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�житлові�б�дин;и

Державно�о�підприємства�«АНТОНОВ»�до�;о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�та�передати�до�сфери��правління

Святошинсь;ої�та�Шевчен;івсь;ої�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�з�ідно�з�додат-

;ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Святошинсь;ій�та�Шевчен;івсь;ій�район-

ним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям

забезпечити�в��становленом��поряд;��прий-

мання-передач��майна,�зазначено�о���п�н;ті�1

цьо�о�розпорядження,�та�;опію�а;та�прийман-

ня-передачі�надати�Департамент��;ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви;онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

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.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про визначення величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла в місті Києві

Розпорядження № 311 від 6 квітня 2015 року
Відповідно Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населе<

ному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі пи<
тання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», пункту 3 рішення Київської
міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження величини опосередкованої вартості най<
му (оренди) житла у м. Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�величин��опосеред;ованої�вар-

тості�найм��(оренди)�житла�в�місті�Києві�на�од-

н��особ��за�січень —�березень�2015�ро;����роз-

мірі�450,00��рн.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�ви;ористов�вати�величин��опосе-

ред;ованої�вартості�найм��(оренди)�житла�в

місті�Києві�на�одн��особ�,�визначен����п�н;ті

1�цьо�о�розпорядження,�для�встановлення

права��ромадян�відповідно�до�за;он��на�со-

ціальний�;вартирний�облі;�та�отримання�жит-

ла�з�житлово�о�фонд��соціально�о�призна-

чення.

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

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

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

розподілом�обов’яз;ів�та��олів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про внесення змін до Положення про Комісію з відбору 
та висунення кандидатів від міста Києва на присудження Премії

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді 
у розбудові України, затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 01 березня 2012 року № 333

Розпорядження № 312 від 6 квітня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про за<

хист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Пре<
мію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України», рішення Київської місь<
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

06.04.2015�р.�№�312

Зміни
до Положення про Комісію з відбору та висунення кандидатів 

від міста Києва на присудження Премії Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення молоді у розбудові України

1.�П�н;т�2�ви;ласти���та;ій�реда;ції:

«2.�Комісія���своїй�діяльності�;ер�ється�Констит�цією�У;раїни,�за;онами�У;раїни,�постанова-

ми�та�іншими�а;тами�Верховної�Ради�У;раїни,��;азами�і�розпорядженнями�Президента�У;ра-

їни,�постановами�і�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У;раїни,�на;азами�Міністерства�моло-

ді�та�спорт��У;раїни,�рішеннями�Київсь;ої�місь;ої�ради,�розпорядженнями�Київсь;о�о�місь;о�о

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

та�цим�Положенням.».

2.�П�н;т�4�ви;ласти���та;ій�реда;ції:

«4.�Персональний�с;лад�Комісії�затвердж�є�її��олова�за�поданням�стр�;т�рних�підрозділів�ви-

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

Департамент��освіти�і�на�;и,�молоді�та�спорт�;

Департамент��;�льт�ри;

Департамент��с�спільних�;ом�ні;ацій;

Департамент��промисловості�та�розвит;��підприємництва.».

3.�У�п�н;ті�7�слова�та�цифри�«щоро;��до�1�березня�поточно�о�ро;��до�Головно�о��правління

��справах�сім’ї,�молоді�та�спорт�»�замінити�словами�та�цифрами�«щоро;��до�01�люто�о�поточ-

но�о�ро;��до�Департамент��освіти�і�на�;и,�молоді�та�спорт�».

4.�П�н;т�7�доповнити�новим�абзацом�та;о�о�зміст�:

«письмов��з�од��на�оброб;�,�ви;ористання�та�поширення�персональних�даних�відповідно�до

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

Затвердити�Зміни�до�Положення�про�Комісію

з�відбор��та�вис�нення�;андидатів�від�міста�Ки-

єва�на�прис�дження�Премії�Кабінет��Міністрів

У;раїни�за�особливі�дося�нення�молоді���розб�-

дові�У;раїни,�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь;ої�місь;ої�державної�адміністрації)�від�01�бе-

резня�2012�ро;��№ 333,�що�додаються.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

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

адміністрації) від 17 серпня 2009 року № 915 «Про реєстрацію
Статуту релігійної громади парафії на честь Преображення 

Господнього у Дніпровському районі м. Києва 
Української Православної Церкви»

Розпорядження № 314 від 6 квітня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади парафії на честь Пре<
ображення Господнього у Дніпровському районі м. Києва Української Православної Церкви від 12 березня
2015 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 06 листопада 2014 року № 3, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної

�ромади�парафії�на�честь�Преображення�Гос-

подньо�о���Дніпровсь;ом��районі�м.�Києва�У;ра-

їнсь;ої�Православної�Цер;ви,�зареєстровано-

�о�розпорядженням�ви;онавчо�о�ор�ан��Київсь;ої

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

ністрації)�від�17�серпня�2009�ро;��№ 915,�ви;лав-

ши�йо�о�в�новій�реда;ції,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

5.�У�п�н;ті�8�слова�«в�березні»�замінити�словами�«в�лютом�».

6.�У�п�н;ті�9�слова�«Головне��правління���справах�сім’ї,�молоді�та�спорт�»�замінити�словами

«Департамент�освіти�і�на�;и,�молоді�та�спорт�».

7.�У�п�н;ті�14:

слова�та�цифри�«щоро;��до�1�;вітня»�замінити�словами�та�цифрами�«щоро;��до�01�березня»;

слова�«Державної�сл�жби�молоді�та�спорт��У;раїни»�замінити�словами�«Міністерства�молоді

та�спорт��У;раїни»;

слова�«за�підписом��олови�Київсь;ої�місь;ої�державної�адміністрації»�замінити�словами�«за�під-

писом�Київсь;о�о�місь;о�о��олови».
Керівник апарату В. Бондаренко

Про призначення щорічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 320 від 7 квітня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про щорічні

міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого орга<
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, заре<
єстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, враховуючи протокол за<
сідання комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від 26
листопада 2014 року № 3, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних особистих досягнень діячів
культури і мистецтва в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Призначити�з�1�січня�2015�ро;��щорічні

місь;і�стипендії�видатним�діячам�;�льт�ри�і

мистецтва�з�ідно�з�додат;ом.

2.�Контроль�за�ви;онанням�цьо�о�розпоря-

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

сь;ої�місь;ої�державної�адміністрації�Старос-

тен;о�Г.�В.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато;�

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

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

07.04.2015�р.�№�320

Перелік стипендіатів щорічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

1.�Бой;о�Вадим�Я;ович —�письменни;;�

2.�Б�бнов�Ювєналій�Ювєналійович —�м�зи;ознавець;�

3.�Воронянсь;а�Валерія�Ми;олаївна —�;інорежисер;�

4.�Гвоздьов�Єв�ен�Ві;торович —�;іноа;тор;�

5.�Засєда�Людмила�Петрівна —�ж�рналіст,�ветеран�преси;�

6.�Коломієць�Володимир�Євпатійович —�архіте;тор;�

7.�Кр�ти;ов�Святослав�Леонтійович —�;омпозитор;�

8.�Л��ова�Зінаїда�Іванівна —�майстер�х�дожньо�о�лозоплетіння;�

9.�Ма;симен;о�Феодосій�К�зьмович —�;обзар,�засл�жений�працівни;�;�льт�ри�У;раїни;

10.�Мен;�ш�Галина�Іванівна —�банд�рист;а,�народна�артист;а�У;раїни;

11.�Миронен;о�Борис�Карпович —�живописець;

12.�Мітрохина�Галина�Сер�іївна —�х�дожни;-модельєр�одя��;

13.�Не;расова�Тетяна�Сер�іївна —�м�зи;ознавець;

14.�Нівіна�Людмила�Денисівна —�архіте;тор;

15.�Піс;�н�Оле;сандр�Семенович —�ж�рналіст,�ветеран�преси;

16.�Полєвой�Геннадій�Петрович —��рафі;,�живописець;

17.�Пол;овен;о�Ві;тор�Васильович —�ветеран�преси;

18.�Портні;ов�Владлен�Оле;сандрович —�а;тор,�режисер,��олова�Ради�ветеранів�сцени�Ки-

ївсь;о�о�місцево�о�творчо�о�відділення�Національної�спіл;и�театральних�діячів�У;раїни;

19.�Ра;ова�Оль�а�Михайлівна —�старший�ви;ладач�по�;лас���ітари�Київсь;о�о�інстит�т��м�-

зи;и�імені�Р.�М.�Глієра;

20.�С;алій�Раїса�Дмитрівна —�письменни;;

21.�Соболєва�Нелла�Оле;сандрівна —�монтажер�І�;ате�орії,�відмінни;�;інемато�рафії;

22.�Стебловсь;а�Тетяна�Володимирівна —�народна�артист;а�У;раїни;

23.�С�пр�н�Павло�Степанович —�;обзар,�засл�жений�працівни;�;�льт�ри�У;раїни;

24.�Талалай�Раїса�Петрівна —�письменни;;

25.�Чай;овсь;а�Валерія�Ві;торівна —�а;триса;

26.�Ш�ль�іна�Валерія�Дмитрівна —�м�зи;ознавець,�до;тор�мистецтвознавства.

Керівник апарату В. Бондаренко

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

адміністрації) від 30 квітня 2014 року № 539 «Про реконструкцію
тепломагістралі № 3 (4) СТ<1 від ТК 413/7 до ТК 413/7А, 

від ТК 413/8 до ТК 413/10А на вул. Басейній, від ТК 413/11 
до ТК 413/12, від ТК 413/13<2 до ТК 413/13<8 
на вул. Мечникова у Печерському районі»

Розпорядження № 321 від 7 квітня 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», наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 «Про затвердження По<
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо<зимовий період»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київ<
ської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістра<
лях та шляхово<транспортних спорудах міста», та з метою забезпечення стабільного функціонування тепло<
вих мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негатив<
них екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисло<
вості, житлово<комунального, соціально<культурного, побутового призначення та населення міста Києва теп<
ловою енергією, враховуючи звернення структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі»
публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» від 05 грудня 2014 року № 029/31/12383, в межах здійс<
нення функцій органу місцевого самоврядування:

Додато;�до�розпорядження�ви;онавчо�о�ор�ан��Київсь;ої�місь;ої�ради�(Київсь;ої�місь;ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30�;вітня�2014�ро;��№ 539�«Про�ре;онстр�;цію�теплома�істралі�№ 3�(4)

СТ-1�від�ТК�413/7�до�ТК�413/7А,�від�ТК�413/8�до�ТК�413/10А�на�в�л.�Басейній,�від�ТК�413/11�до�ТК�413/12,
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Про затвердження структури Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 330 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», постанови Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів вико%
навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», рішення Київської місь%
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��(Цен-

тр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про затвердження змін до Положення про комісію з розгляду
документів щодо надання дозволу підприємствам 

та організаціям громадських організацій інвалідів на право 
користування пільгами з оподаткування, отримання позик, 

фінансової допомоги та дотацій
Розпорядження № 332 від 8 квітня 2015 року

З метою приведення у відповідність Положення про комісію з розгляду документів щодо надання дозво%
лу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з опо%
даткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій, затвердженого розпорядженням виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 червня 2014 року 
№ 719, до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 49 «Про внесення змін до Порядку
надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громад%
ських організацій інвалідів»:

Затвердити�зміни�до�Положення�про��омі-

сію�з�роз�ляд��до��ментів�щодо�надання�дозво-

л��підприємствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их

ор�анізацій�інвалідів�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання,�отримання�пози�,

фінансової�допомо�и�та�дотацій,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�віч�04�червня�2014�ро���№ 719,

що�додаються.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про внесення змін до структури Департаменту соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 334 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», постанови Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів вико%
навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», рішення Київської місь%
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації)», з урахуванням розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 лютого 2015 року № 89 «Про здійс%
нення організаційно%правових заходів щодо реорганізації управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів
війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Внести�зміни�до�стр��т�ри�Департа-

мент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�затвердженої

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�27��р�дня�2012�ро��

№ 2361,�ви�лавши�її�в�новій�реда�ції,�що�до-

дається.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

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�№�330

Структура
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

1.2.�Головний�спеціаліст�з�питань�мобілізаційної�роботи

1.3.�Се�тор�фінансово�о�забезпечення�та�звітності

1.4.�Се�тор�з�питань��правління�персоналом

1.5.�Юридичний�відділ

2.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�-начальни���правління�забезпечення�діяльності�

Центр�

2.1.�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�роботи�Центр�

2.2.�Відділ�рес�рсно�о�забезпечення

2.3.�Відділ�інформаційно�о�забезпечення

3.�Начальни���правління�надання�адміністративних�посл��

3.1.�Відділ�замовлення�посл���та�передачі�до��ментів

3.2.�Відділ�видачі��отових�до��ментів
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�27.12.2012�р.�№�2361

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�08.04.2015�р.�№�334)

СТРУКТУРА
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державноїадміністрації)
Дире�тор�Департамент�

Управління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�фінансів

Фінансовий�відділ

Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���

Управління�з��ендерних�питань�та�взаємодії�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями�інвалідів,�ветера-

нів�війни�та�праці

Відділ��ендерної�політи�и

Відділ�взаємодії�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями�ветеранів�та�інвалідів

Се�тор�з�питань�роз�ляд��до��ментів�підприємств�та�ор�анізацій��ромадсь�их�ор�анізацій�ін-

валідів�щодо�надання�дозвол��на�право��орист�вання�піль�ами�з�оподат��вання�

Відділ�правово�о�забезпечення�

Відділ�фінансово�о��онтролю�та�а�дит��

Се�тор��адрової�роботи�

Головний�спеціаліст

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��

Планово-е�ономічне��правління

Планово-е�ономічний�відділ

Відділ�про�рам�соціально�о�розвит���

Управління�праці�та�зайнятості

Відділ�політи�и�зайнятості�та�соціально-тр�дових�відносин

Відділ�моніторин���заробітної�плати�та��онтролю�за�її�своєчасною�виплатою�

Відділ�до��ментально�о�забезпечення�та�звернень��ромадян�

Головний�спеціаліст�з�державних�за��півель

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�піль�,�державної�та�ре�іональ-

ної�допомо�и

Управління�піль�,�державної�та�ре�іональної�допомо�и

Відділ�соціальних��арантій,�державних�та�ре�іональних�допомо�

Відділ�житлових�с�бсидій

Відділ�піль��та�розрах�н�ів�за�житлово-�ом�нальні�посл��и

Відділ�автоматизованих�систем��правління�

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�соціально�о�захист��інвалідів,

чорнобильців,�ветеранів�та��часни�ів�АТО�

Управління�соціально�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ветеранів�та��часни�ів�АТО

Відділ���справах�інвалідів�та�забезпечення�засобами�реабілітації

Відділ�соціально�о�захист���ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи

Відділ�соціально�о�захист���часни�ів�АТО�та�вим�шених��переселенців

Відділ�стаціонарних�та���рортних��станов
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�08.04.2015�№�332

Зміни до Положення
про комісію з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування

пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги 
та дотацій

1.�У�підп�н�тах�3.1�та�3.2�п�н�т��3�слова�«дохід�в�обсязі»�замінити�словами�«дохід,�я�ий�вра-

хов�ється�під�час�визначення�об’є�та�оподат��вання�в�обсязі».

2.�У�абзацах�др��ом��та�третьом��підп�н�т��4.1�п�н�т��4�слова�«дохід�в�обсязі»�замінити�сло-

вами�«дохід,�я�ий�врахов�ється�під�час�визначення�об’є�та�оподат��вання�в�обсязі».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до складів комісій з реорганізації
Розпорядження № 338 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 15 березня 2012 року. №  198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації) від 29 березня 2012 року, № 500 «Про здійснення організаційно%правових за%
ходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та у зв’язку із кадровими змінами, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�ре-

ор�анізації�Головно�о��правління�з�питань�над-

звичайних�сит�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�шляхом�приєднання�до�Го-

ловно�о��правління��онтролю�за�бла�о�стро-

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

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

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�12��вітня�2012�ро-

��.�№�597�(��реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�16�січня

2015�ро���№�25)�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що

додається.

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�ре-

ор�анізації�Головно�о��правління�е�оло�ії�та

охорони�природних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�шляхом�приєднання

до�Головно�о��правління��онтролю�за�бла�о-

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

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

ції),�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�12��вітня

2012�ро���№�597�(��реда�ції�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�16

січня�2015�ро���№�25),�ви�лавши�йо�о�в�ре-

да�ції,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

від�ТК�413/13-2�до�ТК�413/13-8�на�в�л.�Мечни�ова���Печерсь�ом��районі»�ви�ласти���новій�реда�ції,�що

додається.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�12.04.2012�р.�№�597

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.04.2015�р.�№�338)

Склад
комісії з реорганізації Головного управління з питань надзвичайних 

ситуацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

шляхом приєднання до Головного управління контролю 
за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�12.04.2012�р.�№�597

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.04.2015�р.�№�338)

Склад
комісії з реорганізації Головного управління екології та охорони 
природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання 
до Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ

Дмитро�Оле�сандрович�

ТКАЧУК

Роман�Станіславович

КОНДРАТЕНКО

Наталія�Веніамінівна

ГАВРИЛЮК

Іван�Михайлович

БАЙЛОВА�

Аліна�Леонідівна

БЕЛІКОВ�

Володимир�Зосімович

МУКОВОЗ

Ірина�Ми�олаївна

СИНЯВСЬКА

Олена�Петрівна

дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та��збереження�при-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії

заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�з�пи-

тань�надзвичайних�сит�ацій�Департамент��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�державної�адміністрації),�заст�пни�

�олови��омісії

завід�вач�се�тор��з�питань��правління�персоналом�Департамент�

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�держав-

ної�адміністрації),�се�ретар��омісії

заст�пни��начальни�а��правління�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

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

�ої�державної�адміністрації)

�оловний�спеціаліст�се�тор��режимно-се�ретної�роботи�Департа-

мент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середови-

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

жавної�адміністрації)

завід�вач�се�тор��по��триманню�об’є�та�«Місь�ий»��правління�з�пи-

тань�надзвичайних�сит�ацій�Департамент��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�державної�адміністрації)

�оловний�спеціаліст�відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Де-

партамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

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

�ої�державної�адміністрації)

начальни��відділ��ор�анізаційно�о�та�інформаційно�о�забезпечення

роботи�Постійної��омісії�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та

надзвичайних�сит�ацій��правління�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

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

�ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ

Дмитро�Оле�сандрович

САВИЧ

Сер�ій�Вадимович

СІДІЧЕНКО�

Віталія�Петрівна

дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�при-

родно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії

заст�пни��начальни�а�відділ��правово�о�забезпечення�Департа-

мент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середо-

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

�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

начальни��відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності —��оловний

б�х�алтер�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар��омісії

Про затвердження адресного переліку робіт з капітального 
ремонту об’єктів, фінансування яких передбачено Програмою

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік 
по головному розпоряднику бюджетних коштів — Департаменту

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 348 від 10 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 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», Поряд%
ку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, в частині капітальних
вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026, з метою покрашення ма%
теріально%технічного стану установ, підпорядкованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1,�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��апі-

тально�о�ремонт��об’є�тів,�фінанс�вання�я�их

передбачено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��по��оловно-

м��розпорядни���бюджетних��оштів —�Депар-

тамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

2.�Визначити��станови,�підпоряд�овані�Депар-

тамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�я�і�є�балансо�т-

рим�вачами�об’є�тів,�замовни�ами�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�зазначеним���п�н�ті�2�цьо�о

розпорядження:

3.1�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�анізації

для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�відповідно�до�вимо��чинно-

�о�за�онодавства.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

в��становленом��поряд���відповідної�до��мен-

тації.

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

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обов’яз-

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

ни�ом��арантії�я�ості�ви�онання�робіт�та�встано-

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

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

ства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�ро-

біт.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва,  передбачених
Департаменту житлово%комунальної  інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської
державної адміністрації)  на 2015 рік

Розпорядження № 362 від 10 квітня 2015 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 15 Житлового кодексу Української РСР, Зако%

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18, 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 соціаль%
ного розвитку м. Києва» та з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному технічному ста%
ні, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит-

�����с�мі�2645,80�тис.��рн,�передбачених�Депар-

тамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2015�рі�

��спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призначень,�шля-

хом�зменшення�видат�ів�розвит���по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�100102�«Капітальний�ремонт

житлово�о�фонд��місцевих�ор�анів�влади»�та

збільшення�видат�ів�розвит���по��од��тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�100106�«Капітальний�ремонт�жит-

лово�о�фонд��об’єднань�співвласни�ів�ба�ато-

�вартирних�б�дин�ів»,�що�додається.

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

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

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

забезпечити�подання�на�по�одження�перероз-

поділ��видат�ів�розвит���бюджет�,�передбаче-

но�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

жавної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни�до

розпис��місцево�о�бюджет��після�по�одження�в

�становленом��поряд���перерозподіл��видат�ів,

передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит��.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до переліку об’єктів капітального ремонту
парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою 

у місті Києві на 2015 рік
Розпорядження № 344 від 9 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», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту пар%
ків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік:

Унести�зміни�до�перелі���об’є�тів��апітально�о�ремонт��пар�ів�і�с�верів�та�влашт�вання�

об’є�тів�бла�о�строю���місті�Києві�на�2015�рі�,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18�люто�о�2015�ро��

№ 127,�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Зареєстровано�

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

28�жовтня�2015�р.�за�№ 162/1273

Про затвердження Положення про конкурс 
«Кращий експортер року»
Наказ № 30�з від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 13, пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку під�
приємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 — 2018 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 07 серпня 2015 року № 763 «Про проведення конкурсу «Кра�
щий експортер року», з метою підтримки, підвищення конкурентоспроможності та розвитку експортних мож�
ливостей київських виробників:

НАКАЗУЮ:

1.�Затвердити�Положення�про��он��рс�«Кра-

щий�е�спортер�ро��»,�що�додається.

2.�Цей�на�аз�набирає�чинності�з�дня�йо$о

оприлюднення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�на�аз��за-

лишаю�за�собою.

Директор М. Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

На�аз�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�

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

08.10.2015�№�30-з

Зареєстровано�

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

28�жовтня�2015�р.�за�№ 162/1273

Положення про конкурс «Кращий експортер року»
1.�За$альні�положення

1.1.�Положенням�про��он��рс�«Кращий�е�спортер�ро��»�(далі —�Положення)�визначається

процед�ра�та�особливості�проведення��он��рс��«Кращий�е�спортер�ро��»�(далі —�Кон��рс).

1.2.�Кон��рс�проводиться�щорічно�Департаментом�промисловості�та�розвит���підприємниц-

тва�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за��час-

тю�Київсь�ої�тор$ово-промислової�палати�та�Ради�дире�торів�підприємств,��станов�та�ор$ані-

зацій�м.�Києва�при�ви�онавчом��ор$ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації).

Департамент�промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�є�робочим�ор$аном�Комісії�з�проведення

Кон��рс��та�визначення�с�б’є�тів�$осподарювання —�е�спортерів�в�місті�Києві,�я�им�присво-

юється�диплом�та�зна��«Кращий�е�спортер�ро��»,�створеної�розпорядженням�ви�онавчо$о�ор-

$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07�серпня�2015�ро��

№ 763�(далі —�Кон��рсна��омісія).

1.3.�Мета��он��рс� —�стим�лювання�розвит���е�спортно-орієнтовано$о�виробництва,�спри-

яння�підвищенню�престиж��виробни�ів�на�світовом��рин��,�збільшенню�обся$ів�е�спорт�,�під-

вищення�я�ості�та��он��рентоздатності�е�спортної�прод��ції,�робіт�і�посл�$.

1.4.�У�цьом��Положенні�терміни�вживаються�в�та�ом��значенні:�звітний�період —�попередній

�алендарний�рі�,�протя$ом�я�о$о��часни�ами�Кон��рс��здійснювався�е�спорт�товарів�та�я�ий

перед�є�ро��,�в�я�ом��оприлюднюється�повідомлення�про�проведення�Кон��рс�;

�часни��Кон��рс� —�підприємство-е�спортер�б�дь-я�ої�форми�власності,�я�е�здійснювало

е�спорт�товарів�протя$ом�звітно$о�період�,�має�позитивне�сальдо�тор$ово$о�баланс����звітно-

м��періоді�та�я�е�подало�необхідні�до��менти�для��часті�в�Кон��рсі�з$ідно�з�п�н�том�2.1�цьо$о

Положення;

переможець��он��рс� —��часни���он��рс�,�я�ий�набрав�найбільш��с�марн���іль�ість�балів��

відповідній�номінації;

малі�підприємства —�підприємства,���я�их�середньооблі�ова�чисельність�працюючих�за�звіт-

ний�(фінансовий)�рі��не�перевищ�є�50�осіб,�а�обся$�валово$о�доход��від�реалізації�товарів�(ро-

біт,�посл�$)�за�рі��не�перевищ�є�с�ми,�е�вівалентної�500�тисячам�євро�за�середньорічним���р-

сом�Національно$о�бан���У�раїни�щодо�$ривні;

середні�підприємства —�підприємства,���я�их�середньооблі�ова�чисельність�працюючих�за�звіт-

ний�(фінансовий)�рі��становить�від�50�до�1000�осіб,�а�обся$�валово$о�доход��від�реалізації�то-

варів�(робіт,�посл�$)�за�рі��становить�с�м��від�500�тисяч�євро�до�5�мільйонів�євро�за�середньо-

річним���рсом�Національно$о�бан���У�раїни�щодо�$ривні;

вели�і�підприємства —�підприємства,���я�их�середньооблі�ова�чисельність�працюючих�за

звітний�(фінансовий)�рі��перевищ�є�1000�осіб,�а�обся$�валово$о�доход��від�реалізації�товарів

(робіт,�посл�$)�за�рі��перевищ�є�с�м�,�е�вівалентн��5�мільйонам�євро�за�середньорічним���р-

сом�Національно$о�бан���У�раїни�щодо�$ривні.

1.5.�Кон��рс�проводиться�за�рез�льтатами�фінансово-$осподарсь�ої�діяльності��часни�ів

�он��рс����звітном��періоді.

1.6.�Кон��рс�в�лючає�в�себе�та�і�номінації:

1.6.1.�«Виробництво�харчових�прод��тів,�напоїв�та�тютюнових�виробів»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�харчових�прод��тів,�напоїв�та�тютюнових�виробів»

серед�малих�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�харчових�прод��тів,�напоїв�та�тютюнових�виробів»

серед�середніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�харчових�прод��тів,�напоїв�та�тютюнових�виробів»

серед�вели�их�підприємств.

1.6.2.�«Те�стильне�виробництво,�виробництво�одя$�,�ш�іри,�виробів�зі�ш�іри�та�інших�мате-

ріалів»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Те�стильне�виробництво,�виробництво�одя$�,�ш�іри,�виробів�зі

ш�іри�та�інших�матеріалів»�серед�малих�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Те�стильне�виробництво,�виробництво�одя$�,�ш�іри,�виробів�зі

ш�іри�та�інших�матеріалів»�серед�середніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Те�стильне�виробництво,�виробництво�одя$�,�ш�іри,�виробів�зі

ш�іри�та�інших�матеріалів»�серед�вели�их�підприємств.

1.6.3.�«Ви$отовлення�виробів�з�деревини,�виробництво�папер��та�полі$рафічна�діяльність»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Ви$отовлення�виробів�з�деревини,�виробництво�папер��та�полі$ра-

фічна�діяльність»�серед�малих�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Ви$отовлення�виробів�з�деревини,�виробництво�папер��та�полі$ра-

фічна�діяльність»�серед�середніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Ви$отовлення�виробів�з�деревини,�виробництво�папер��та�полі$ра-

фічна�діяльність»�серед�вели�их�підприємств.

1.6.4.�«Виробництво�хімічних�речовин�та�хімічної�прод��ції»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�хімічних�речовин�та�хімічної�прод��ції»�серед�малих

підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�хімічних�речовин�та�хімічної�прод��ції»�серед�серед-

ніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�хімічних�речовин�та�хімічної�прод��ції»�серед�вели-

�их�підприємств.

1.6.5.�«Виробництво�основних�фармацевтичних�прод��тів�і�фармацевтичних�препаратів»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�основних�фармацевтичних�прод��тів�і�фармацевтич-

них�препаратів»�серед�малих�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�основних�фармацевтичних�прод��тів�і�фармацевтич-

них�препаратів»�серед�середніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�основних�фармацевтичних�прод��тів�і�фармацевтич-

них�препаратів»�серед�вели�их�підприємств.

1.6.6.�«Виробництво�$�мових�і�пластмасових�виробів,�іншої�неметалевої�мінеральної�прод��ції»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�$�мових�і�пластмасових�виробів,�іншої�неметалевої

мінеральної�прод��ції»�серед�малих�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�$�мових�і�пластмасових�виробів,�іншої�неметалевої

мінеральної�прод��ції»�серед�середніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Виробництво�$�мових�і�пластмасових�виробів,�іншої�неметалевої

мінеральної�прод��ції»�серед�вели�их�підприємств.

1.6.7.�«Метал�р$ійне�виробництво,�виробництво�$отових�металевих�виробів,��рім�машин�і

�стат��вання»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Метал�р$ійне�виробництво,�виробництво�$отових�металевих�ви-

робів,��рім�машин�і��стат��вання»�серед�малих�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Метал�р$ійне�виробництво,�виробництво�$отових�металевих�ви-

робів,��рім�машин�і��стат��вання»�серед�середніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Метал�р$ійне�виробництво,�виробництво�$отових�металевих�ви-

робів,��рім�машин�і��стат��вання»�серед�вели�их�підприємств.

1.6.8.�«Машиноб�д�вання,��рім�ремонт��і�монтаж��машин�і��стат��вання»:

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Машиноб�д�вання,��рім�ремонт��і�монтаж��машин�і��стат��вання»

серед�малих�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Машиноб�д�вання,��рім�ремонт��і�монтаж��машин�і��стат��вання»

серед�середніх�підприємств;

�ращий�е�спортер�$ал�зі�«Машиноб�д�вання,��рім�ремонт��і�монтаж��машин�і��стат��вання»

серед�вели�их�підприємств.

Про прийняття до комунальної власності  територіальної 
громади міста Києва зовнішніх  інженерних мереж 

водопостачання та водовідведення  споживчого товариства�
колективу індивідуальних  забудовників «Жуляни»

Розпорядження № 358 від 10 квітня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення споживчого товариства — колективу індивідуальних забудовників
«Жуляни» (лист від 14 жовтня 2014 року № 112 та витяг з протоколу загальних зборів № 1 членів колективу від
27 грудня 2012 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

панія�«Київводо�анал»�зовнішні�інженерні�мере-

жі�водопостачання�та�водовідведення�спожив-

чо$о�товариства —��оле�тив��індивід�альних

заб�довни�ів�«Ж�ляни»�з$ідно�з�додат�ом�в�ме-

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

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

товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�а-

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

риторіальної�$ромади�міста�Києва�від�20�лис-

топада�2003�ро���(зі�змінами�та�доповнення-

ми),���ладеною�між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та

Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

вжити�заходів�щодо�приймання-передачі�зов-

нішніх�інженерних�мереж�водопостачання�та

водовідведення,�зазначених���п�н�ті�1�цьо$о

розпорядження,�на��мовах,�визначених�У$о-

дою.

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.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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-



2.�Умови��часті�в�Кон��рсі�та�порядо��проведення�Кон��рс�

2.1.�Підприємства,�я�і�бажають�взяти��часть���Кон��рсі,�подають�в�терміни,�зазначені�в�пові-

домленні�про�проведення�Кон��рс��в�поточном��році,�до�Департамент��промисловості�та�роз-

вит���підприємництва�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та�і�до��менти:

2.1.1.�Заява���довільній�формі�на��часть���Кон��рсі

2.1.2.�Кон��рсна��арт�а�з$ідно�з�додат�ом�до�цьо$о�Положення.

До��менти,�що�подаються�підприємством�з$ідно�з�цим�п�н�том,�повинні�б�ти�підписані��ерів-

ни�ом�і�$оловним�б�х$алтером�та�завірені�печат�ою�підприємства.

Підприємство�несе�відповідальність�за�достовірність�відомостей,�зазначених���заяві�і�до��мен-

тах,�що�додаються�до�неї.

У�разі�виявлення�фа�т��подання�недостовірних�відомостей���заяві�і�до��ментах,�що�додають-

ся�до�неї,�підприємство�не�доп�с�ається�до��часті�в�Кон��рсі.

Підприємства�мож�ть�подавати�інші�до��менти,�що�підтвердж�ють�дося$н�ті�ними�рез�льта-

ти�в�поточном��році�(завірені���встановленом��поряд����опії�дипломів�з�виставо�,�п�блі�ації�в

пресі�тощо).

Участь�підприємств���Кон��рсі —�без�оштовна.

2.2.�Кон��рсна��омісія�через��ом�нальні�засоби�масової�інформації�та�інформаційно-теле�о-

м�ні�аційн��систем��«Єдиний�веб-портал�територіальної�$ромади�міста�Києва»�оприлюднює�по-

відомлення�про�проведення�Кон��рс��в�поточном��році�не�пізніше�ніж�за�15��алендарних�днів

до��інцево$о�термін��подання�заяв�на��часть�в�ньом�.

2.3.�Оцін�а��часни�ів�Кон��рс��здійснюється�Кон��рсною��омісією�на�підставі�по�азни�ів�їх-

ньої�діяльності���звітном��періоді�за�та�ими��ритеріями:

2.3.1�Основні�по�азни�и:

а)�за$альний�обся$�е�спорт����фа�тичних�цінах���звітном��періоді�(в�тис.�дол.�США):

�ожні�100�тис.�дол.�США�дорівнюють�1�бал�;

обся$�е�спорт��о�р�$люється�до�100�тис.�дол.�США,�напри�лад:�4,891�млн�дол.�США�=�4,9

млн�дол.�США�=�49�балів.

б)�темпи�рост��е�спорт����звітном��періоді���порівнянні�з�попереднім�звітном��ро�ом:

від�0%�до�1%�— 10�балів;

від�1%�до�5% —�50�балів;

від�5%�до�10% —�100�балів;

вище�10% —�150�балів.

По�азни��темп��рост��е�спорт��о�р�$люється�до�ціло$о�числа.

в)�обся$�е�спорт��в�дол.�США���звітном��періоді���розрах�н���на�одно$о�працюючо$о:

�ожна�1�тис.�дол.�США�на�1�працюючо$о�дорівнює�1�бал�.�

По�азни��о�р�$люється�до�ціло$о�числа.

$)�питома�ва$а�е�спорт����звітном��періоді���за$альном��обсязі�виробництва���відсот�ах:

�ожен�1�%�част�и�е�спорт����за$альном��обсязі�виробництва�дорівнює�1�бал�.

По�азни��о�р�$люється�до�ціло$о�числа.

2.3.2.�Додат�ові�по�азни�и:

а)�наявність�на$ород�міжнародних�ярмар�ів�і�виставо��е�спортної�прод��ції,�отриманих���звіт-

ном��періоді:�

до�3�на$ород�в�лючно —�10�балів;�

4�на$ороди�і�більше —�30�балів.

б)�$ео$рафія�е�спорт����звітном��періоді:�3�та�більше��раїн —�10�балів;

в)�наявність�міжнародних�сертифі�атів�я�ості�та�відповідності,�отриманих���звітном��періоді:

50�балів.

3.�Підведення�підс�м�ів�Кон��рс�

3.1.�Засідання�Кон��рсної��омісії�є�повноважним�за�наявності�не�менше�двох�третин�її�членів.

Кон��рсна��омісія�приймає�рішення�від�ритим�$олос�ванням�простою�більшістю�$олосів�чле-

нів��омісії,�прис�тніх�на�засіданні.�У�разі�рівно$о�розподіл��$олосів�$олова�Кон��рсної��омісії�має

вирішальний�$олос.

3.2.�Кон��рсна��омісія�визначає�місця����он��рсі�з$ідно�з�перелі�ом�номінацій,�зазначених��

п�н�ті�1.6�цьо$о�Положення.

3.3.�У��ожній�номінації,�що�зазначені���п�н�ті�1.6�цьо$о�Положення,�визначається�один�пере-

можець.

3.4.�Визначення�переможців�Кон��рс��здійснюється�та�им�чином:

�сі��часни�и��он��рс��поділяються�на�$р�пи�відповідно�до�номінацій,�зазначених���п�н�ті�1.6

цьо$о�Положення,�та�оцінюються���своїй�$р�пі;

�он��рсна��арт�а��ожно$о��часни�а�Кон��рс��оцінюється�і�по��ожній�позиції�перелі���основ-

них�по�азни�ів��часни���Кон��рс��присвоюється�відповідна��іль�ість�балів;

бали,�отримані�за��ожним�по�азни�ом,�підс�мов�ються;

��разі�одна�ової�с�ми�балів�за�основними��ритеріями�оцін�и���де�іль�ох��часни�ів��он��рс��в

номінації,�оцінюються�та�ож�їхні�додат�ові�по�азни�и�і�їхня�с�ма�врахов�ється�при�визначенні

переможця�Кон��рс�;

оцін�а�додат�ових�по�азни�ів�здійснюється�анало$ічно�оцінці�основних�по�азни�ів.

3.5.�Рішення�Кон��рсної��омісії�приймається���ви$ляді�прото�ол�,�я�ий�підпис�ють�$олова�і

се�ретар�Кон��рсної��омісії.

У�прото�олі�Кон��рсної��омісії�зазначаються�та�і�відомості:�

перелі��членів�Кон��рсної��омісії,�прис�тніх�на�засіданні;�

зведена�таблиця�заяв��часни�ів�Кон��рс�;

рез�льтати�опрацювання�заяв�і�до��ментів��часни�ів�Кон��рс�;�

списо��переможців�Кон��рс�.

4.�На$ородження�переможців�Кон��рс�

4.1.�Для�переможців�Кон��рс�����ожній�номінації�встановлюються�та�і�на$ороди:

диплом�«Кращий�е�спортер�ро��»;�

зна��«Кращий�е�спортер�ро��».

4.2.�На$ороди�вр�чаються�Кон��рсною��омісією�п�блічно,�після�о$олошення�рез�льтатів�Кон-

��рс��через��ом�нальні�засоби�масової�інформації�та�інформаційно-теле�ом�ні�аційн��систе-

м��«Єдиний�веб-портал�територіальної�$ромади�міста�Києва».

4.3.�Переможці�Кон��рс��отрим�ють�право�на�ви�ористання�зна���«Кращий�е�спортер�ро��»

для�мар��вання�прод��ції,�а�та�ож���своїх�ре�ламних�та�презентаційних�матеріалах.

Директор  М. Кузьменко

Додато�

до�Положення�про��он��рс�«Кращий�е�спортер�ро��»

Картка учасника конкурсу «Кращий експортер року»
Номінація�______________________________________________________________________________

(наймен�вання�підприємства,�адреса�місцезнаходження)

Керівни�_________________________________________________________________________________

(П.�І.�Б.�повністю,�посада,�телефон)

Номен�лат�ра�основної�е�спортної�прод��ції�в�попередньом��(звітном�?)�році�(із�зазначен-

ням�фізично$о�обся$��та�вартості�за��ожною�позицією�(в�дол.�США)):

1)�_______________________________________________________________________________________

2)�_______________________________________________________________________________________

3)�_______________________________________________________________________________________

4)�_______________________________________________________________________________________

5)��______________________________________________________________________________________

Середньооблі�ова�чисельність�працівни�ів���попередньом��році:__________________________

За$альний�обся$�виробництва�товарів���попередньом��році:_______________________________

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ:

1)�за$альний�обся$�е�спорт����фа�тичних�цінах���звітном��періоді�(в�тис.�дол.�США):

_________________________________________________________________________________________

2)�темпи�рост��е�спорт����звітном��періоді���порівнянні�з�попереднім�звітном��ро�ом:

_________________________________________________________________________________________

3)�обся$�е�спорт��в�дол.�США���звітном��періоді���розрах�н���на�одно$о�працюючо$о:

_________________________________________________________________________________________

4)�питома�ва$а�е�спорт����звітном��періоді���за$альном��обсязі�виробництва���відсот�ах:

ДОДАТКОВІ�ПОКАЗНИКИ:

1)�наявність�на$ород�міжнародних�ярмар�ів�і�виставо��е�спортної�прод��ції,�отриманих���звіт-

ном��періоді:_______________________________________________________________________________

2)�$ео$рафія�е�спорт����звітном��періоді:__________________________________________________

3)�наявність�міжнародних�сертифі�атів�я�ості�та�відповідності,�отриманих���звітном��періоді:

_________________________________________________________________________________________

Карт���заповнив_________________________________________�тел. ___________________________

Повнот��і�достовірність�даних�підтвердж�ю

Керівни�___________________________________________________�Підпис�______________________

(П.�І.�Б.,�посада)

Головний�б�х$алтер�_______________________________________�Підпиc�______________________

(П.�І.�Б.)

М.�П.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 ëèñòîïàäà 2015 ð.
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

-íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Á³ëãîðîäñüêà,12,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 108,40 êâ. ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüøå ÿê 20 êâ. ì,òà ðîç-
ì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ
çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2183,30 ãðí.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³, ê³ìí. ¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-34.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñü-
êà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

17 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó î 14.00 ñóääåþ Êåëåáåðäîþ Â. ². â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, çàë ñóäîâîãî
çàñ³äàííÿ ¹ 37, ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/12300/15 çà ïîçîâîì Áëàùóêà Â. Þ.
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òðåòÿ îñîáà — Áëàùóê Æ. Ã. ùîäî âèçíàííÿ íåçàêîííèì,
íå÷èííèì ç äàòè ïðèéíÿòòÿ òà ñêàñóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.01.2015 ¹ 66 "Ïðî
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó
ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³".

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À (êàá. ¹ 303),
âèêëèêàº íà 10.12.2015 ðîêó íà 11.00 â³äïîâ³äà÷à Çà¿êó Àíàòîë³ÿ Ïðîêîïîâè÷à ïî ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ïàðèøêóðè Â. Ï. äî Çà¿êè À. À., Çà¿êè À. Ï. ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì.

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

Ñóääÿ Â.Î. Âîëîøèí

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

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

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëå-

ôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíî-
âàíà çàÿâ-

íèêîì ìåòà
âèêîðèñòàí-

íÿ ïðèì³-
ùåííÿ

Îðåíäíà
ñòàâêà

Ñòðîê
îðåíäè,
çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé
ðèíîê" (01004, Áåñ-

ñàðàáñüêà ïë., 2,
234-92-07)

2 ïîâåðõ
Áåññàðàá-
ñüêà ïë., 2

118,50 Ïåðóêàðíÿ 5%

Ñòàíîì íà 30.09.2015

2 ðîêè 
364 äí³

4 602
800,00

161,84 19178,33

2

ÊÏ "Êè¿ââîäôîíä"
(02002, Ìèê³ëüñüêî-

Ñëîá³äñüêà, 7,
362-19-20)

í/áóä³âëÿ
Ê³îòî á/í-

1
48,00

Ãðîìàäñüêà
âáèðàëüíÿ

4%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

957 124,17 66,47 3190,41

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

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 44317

3 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹149(4745)

8

ÄÎÇÂ²ËËß

ÃÀËÅÐÅß «Âèñîöüêèé», ùî íà Âîçäâèæåí-
ö³, ïðîäîâæóº ñïðàâó äîñë³äæåííÿ òà ïîïó-
ëÿðèçàö³¿ òâîð÷îñò³ Âîëîäèìèðà Âèñîöü-
êîãî. Â Êèºâ³ öåé êóëüòóðíèé öåíòð ä³º íå
âèïàäêîâî, àäæå ç íàøèì ì³ñòîì ó Âèñîöü-
êîãî ïîâ’ÿçàíà ³ñòîð³ÿ ðîäèíè çà ë³í³ºþ
áàòüêà: ñþäè íà ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ ïðè-
¿õàâ éîãî ä³ä Âîëüô Âèñîöüêèé, òóò â³í îä-
ðóæèâñÿ ç Äîðîþ Áðîíøòåéí, íàðîäèëèñÿ
ñèíè — Ñåìåí ³ Îëåêñ³é. Áàáóñÿ äî ê³íöÿ
æèòòÿ ìåøêàëà ïî âóëèö³ Ôðàíêà.

Â îñíîâ³ âèñòàâêè «Íåâ³äîìå ïðî â³äîìî-
ãî» — ôîòîãðàô³¿ Âàëåð³ÿ Ïëîòíèêîâà, ÿêèé
ïðàöþâàâ ç Âèñîöüêèì íà 16 ôîòîñåñ³ÿõ,
â³äçíÿâøè 283 ÷îðíî-á³ëèõ íåãàòèâè òà 7
êîëüîðîâèõ ñëàéä³â. Ïëîòíèêîâ º é àâòî-
ðîì íàéâ³äîì³øèõ çí³ìê³â Âîëîäèìèðà Âè-

ñîöüêîãî òà Ìàðèíè Âëàä³, ÿê³ ÷àñòî âèêî-
ðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ îôîðìëåííÿ êíèã, ïëà-
ò³âîê, äèñê³â. Ñïåö³àëüíî äëÿ ãàëåðå¿ â³í
íàäðóêóâàâ ñâ³òëèíè, ÿê³ ðàí³øå ð³äêî âè-
êîðèñòîâóâàëèñÿ,— êîæíà ôîòîãðàô³ÿ âì³-
ùóº â ñîá³ ìàëåíüêó ³ñòîð³þ ³ º â³äîáðàæåí-
íÿì òâîð÷î¿ ñï³âïðàö³ òà äðóæáè Âèñîöü-
êîãî ³ Ïëîòíèêîâà.

Ùå îäèí âàæëèâèé àêöåíò ö³º¿ âèñòàâ-
êè — ðîáîòà Âèñîöüêîãî â òåàòð³. Ìàëåíü-
êà ñöåíà â çàë³ ãàëåðå¿ íàãàäóº òàãàíñüêó
äëÿ «Ãàìëåòà», ç êëèíêàìè òà ã³òàðîþ. Íà-
âïðîòè — ñò³íà, çàêëåºíà àô³øàìè òåàòðó.
À íà îäíîìó ç³ çí³ìê³â — õóäîæí³é êåð³â-
íèê Þð³é Ïåòðîâè÷ Ëþáèìîâ, ÿêèé â³äêðèâ
òàëàíò àêòîðà Âèñîöüêîãî, â ñâîºìó ðîáî-
÷îìó êàá³íåò³.

«Ìè ïîñò³éíî øóêàºìî ëþäåé, ÿê³ çíàëè
³ ñï³ëêóâàëèñÿ ç Âèñîöüêèì. Çíàéîì³ ïîðà-
äèëè íàì çâåðíóòèñÿ äî Âàëåð³ÿ Ïëîòíèêî-
âà, ÿêèé ìàº îäèí ç íàéá³ëüøèõ àðõ³â³â çí³ì-
ê³â Âîëîäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, çîêðåìà é êàä-
ðè ç³ ñïåêòàêëþ «Ãàìëåò» òåàòðó íà Òàãàí-
ö³,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» äèðåêòîð ãà-
ëåðå¿ Àííà Ñóõîñòàâåöü.— Â íàø³é åêñêóð-
ñ³¿ ìè ðîçïîâ³äàºìî ìàëîâ³äîì³ ôàêòè ç
æèòòÿ ö³º¿ ëåãåíäàðíî¿ îñîáèñòîñò³. Íàïðè-
êëàä, ùî â³í ãðàâ Ãàìëåòà àæ 317 ðàç³â, çà
äåâ’ÿòü ðîê³â âèñòàâè ëèøå Âèñîöüêèé âè-
êîíóâàâ öþ ðîëü. Ïðîòÿãîì ñïåêòàêëþ àê-
òîð òðè÷³ ÷èòàâ ìîíîëîã Ãàìëåòà, öå çàäóì-
êà ðåæèñåðà-ïîñòàíîâíèêà, ùîá çðîáèòè
àêöåíò íà ð³çíèõ ìîìåíòàõ. «Ãàìëåò» éøîâ
íà Òàãàíö³ â ïåðåêëàä³ Áîðèñà Ïàñòåðíàêà,
ÿêèé ðîáèâñÿ ùå äëÿ Ìåéºðõîëüäà, õî÷à ïî-
ñòàíîâêà òîä³ íå â³äáóëàñÿ. Ï³çí³øå «Ãàì-
ëåòà» ïîñòàâèâ Ëþáèìîâ, òðîõè àäàïòóâàâ-
øè ïåðåêëàä ï³ä ñâ³é òåàòð. Äî ðå÷³, Òàãàí-
êà âïåðøå ãàñòðîëþâàëà â Êèºâ³ ó âåðåñí³
1971, âèñòóïàëè â òåàòð³ îïåðåòè». Îêð³ì
åêñïîçèö³¿ òà åêñêóðñ³é, íà òâîð÷îìó ìàé-

äàí÷èêó òàêîæ â³äáóâàþòüñÿ é ³íø³ çàõîäè,
çîêðåìà ë³òåðàòóðí³ òà ìóçè÷í³ âå÷îðè.

Ïåðøèìè ãîñòÿìè âèñòàâêè ñòàëè ëþäè,
ÿê³ îñîáèñòî çíàëè Âîëîäèìèðà Ñåìåíîâè-
÷à. «Ïðèºìíî, ùî çàðàç Âèñîöüêîãî ïîïóëÿ-
ðèçóþòü ìîëîä³, íàøà ñïðàâà — ¿õ ï³äòðè-
ìàòè, ðîçêàçàòè òå, ÷îãî íå çíàþòü, íå áà-
÷èëè ³ íå ÷óëè,— ïîä³ëèâñÿ ç «Õðåùàòèêîì»
Âîëîäèìèð Ïåòðàêîâ.— ß ïðàöþâàâ â òåàòð³
íà Òàãàíö³,äîïîìàãàâ ç äåêîðàö³ÿì,òîæ áà-
÷èâ «Ãàìëåòà» áàãàòî ðàç³â, Âèñîöüêèé â³ä-
äàâàâñÿ ö³é ðîë³ ïîâí³ñòþ, íà÷å áóâ ãîòîâèé
ïîìåðòè íà ñöåí³. À îñü ïðî Âîëîäþ ÿê áàð-
äà àêòîðè òåàòðó ä³çíàëèñÿ íå îäðàçó. Öå â³ä-
áóëîñÿ íà ãàñòðîëÿõ â Íàáåðåæíèõ ×îâíàõ,êó-
äè âîíè ïðè¿õàëè íà ãàñòðîë³: ç ãóðòîæèòêó
íà âñþ ïîòóæí³ñòü çâó÷àëè ï³ñí³ Âèñîöüêî-
ãî, ñòóäåíòè ðàä³ñíî éîãî çóñòð³÷àëè».

Âèñòàâêà «Íåâ³äîìå ïðî â³äîìîãî» òðè-
âàº â ãàëåðå¿ «Âèñîöüêèé» (âóë. Âîçäâèæåí-
ñüêà, 40) äî 17 êâ³òíÿ 2016 ðîêó. Ãðàô³ê
ðîáîòè: ñ 11.00 äî 18.00 ùîäåííî, êð³ì ïî-
íåä³ëêà �

Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ íàéñêàíäàëüí³øîþ ëåãåíäîþ ñâî-

ãî ÷àñó, æèòòÿ éîãî ³ äîñ³ îâ³ÿíî òàºìíèöÿìè. Â ãàëåðå¿ «Âèñîöüêèé» ïîêàçó-

þòü çíàìåíèò³ ôîòîãðàô³¿ àêòîðà òà ìóçèêàíòà, à òàêîæ ðîçïîâ³äàþòü ìàëîâ³-

äîì³ ôàêòè éîãî á³îãðàô³¿.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Âàæëèâèé àêöåíò âèñòàâêè – Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé â òåàòð³ íà Òàãàíö³, ùî, îêð³ì ôîòîãðàô³é, ³ëþñòðóþòü
â³äòâîðåíà ñöåíà ç âèñòàâè «Ãàìëåò» òà àô³ø³

Âåëîïåðåãîíè äëÿ íàéìîëîäøèõ

Íà 80-ìåòðîâ³é äèñòàíö³¿
ðàçîì ³ç äâîð³÷íèìè ä³òü-
ìè á³ãëè ¿õí³ áàòüêè, ñòè-
ìóëþþ÷è ä³òëàõ³â ïðè¿õà-
òè äî ô³í³øó: õòîñü öóêåð-
êîþ ïîìàíèòü, à õòîñü òå-
ëåôîí ó ðóö³ ïîêàæå. Äëÿ

ìàëå÷³ öå áóëà, ñêîð³øå,
ðîçâàãà, àí³æ ïåðåãîíè.
«Öå çîâñ³ì ìàëåíüê³ ä³òè,
âîíè ùå íå ðîçóì³þòü ñó-
ò³ çìàãàíü, ùî òàêå áóòè
ïåðøèì. Âîíè ïðîñòî ¿äóòü
³ ðàä³þòü!»,— êàæå îäíà ³ç
îðãàí³çàòîð³â çàõîäó, Ñâ³ò-
ëàíà Øàòîõ³íà.

Ò³, ÿê³ ä³ñòàëèñÿ ô³í³øó
ïåðøèìè,áóëè íàãîðîäæå-
í³ ãðàìîòàìè ³ ìåäàëÿìè.
Îäèí ³ç ó÷àñíèê³â Ìèêèòà
Íåëþáèí çà ñâî¿õ 2 ðîêè
æèòòÿ âæå âäðóãå ïåðåìà-
ãàº ó êàòåãîð³¿ «âåëîõîäè».
Áàòüêè, ä³äóñü, áàáóñÿ,ò³ò-
êà,äÿäüêî—óñÿ ð³äíÿ ïðèé-
øëà ï³äòðèìàòè ìàëåíü-
êîãî ñïîðòñìåíà. «Ñàì³ âå-
ëîñïîðòîì íå çàéìàºìîñü,
àëå íèì äóæå ïèøàºìîñü.
Õòî çíàº,ìîæëèâî,â³í ìàé-

áóòí³é ÷åìï³îí!» — çàóâà-
æóº ìàòè Ìèêèòè, Íàòàë³ÿ.

Íàãàäàºìî, ùî âïåðøå
òàêèé çàõ³ä áóâ îðãàí³çîâà-
íèé ó 2007 ðîö³ ÷ëåíàìè
ñòîëè÷íîãî âåëîòîâàðèñòâà,
ÿê³ áðàëè ó÷àòü ó äîðîñëèõ
àìàòîðñüêèõ ïåðåãîíàõ.Òî-
ä³ çàðîäèëàñü ³äåÿ çðîáèòè
ñõîæ³ çìàãàííÿ äëÿ ä³òåé.
«Óïåðø³é ãîíö³ âçÿëè ó÷àñòü
18 íàøèõ âëàñíèõ ä³òåé.Öå
áóâ òàêèé ñîá³ ï³êí³ê»,—
ïðèãàäóþòü îðãàí³çàòîðè.
Íàðàç³ æ ïðîòÿãîì 4 äí³â ó
âåëîïåðåãîíàõ âçÿëè ó÷àòü
800 ó÷àñíèê³â,ùî áóëè ïðåä-
ñòàâëåí³ ó äâîõ êàòåãîð³ÿõ:
«âåëîõîäè» ³ «âåëîñèïåäè».
Ìîæëèâî,òàêà ðîçâàãà äëÿ
ä³òåé ñüîãîäí³ âïëèíå íà ¿õ
ñïîðòèâíå æèòòÿ ó ìàéáóò-
íüîìó �

Íåâ³äîìå 
ïðî â³äîìîãî
� Â ãàëåðå¿ «Âèñîöüêèé» 

ïðåäñòàâèëè íîâó åêñïîçèö³þ
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Íà âåëîõîäàõ ³ âåëîñèïåäàõ çìàãàëèñÿ 102 äèòèíè — ìàëþêè â³êîì â³ä 2 äî 4 ðîê³â
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Â ñòîëè÷íîìó ïàðêó

«Ñèðåöüêèé ãàé» â³ä-

áóëèñÿ äèòÿ÷³ âåëîïå-

ðåãîíè «Êîòèãîðîøêè».

Íà âåëîõîäàõ ³ âåëî-

ñèïåäàõ çìàãàëèñÿ 102

äèòèíè — ìàëþêè â³-

êîì â³ä 2 äî 4 ðîê³â.

Âàëåð³ÿ ÑÒÎÐ×ÀÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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