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ÍÀ ÇÁ²ÐÍÎÌÓ ïóíêò³ Êè¿âñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ³ç ñà-
ì³ñ³íüêîãî ðàíêó ãàì³ðíî.

Ãðèìèòü â³éñüêîâèé îðêåñòð, â
î÷³êóâàíí³ â³äïðàâêè äî íàâ÷àëü-
íèõ öåíòð³â âèøèêóâàëèñÿ ïðè-
çîâíèêè, ïîðó÷ ç íèìè — ð³äí³ òà
áëèçüê³. «Âñ³ ñëóæàòü, ³ ÿ ïîâèíåí
â³äñëóæèòè,— êàæå Ðîìàí ç Ïîäî-
ëó.— ß ñàì ï³øîâ äî â³éñüêêîìà-
òó. Ïîâåðíóñÿ — çìîæó âëàøòóâà-
òèñÿ â ÿêóñü ñåðéîçíó ô³ðìó. Ñïî-
ä³âàþñÿ íàáóòè íåîáõ³äíèõ óì³íü
³ íàâè÷îê, ÿê³ çìîæóòü çíàäîáè-
òèñÿ ìåí³ â ïîäàëüøîìó æèòò³».

Â³òàþ÷è ïðèçîâíèê³â, â³éñüêî-
âèé êîì³ñàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
â³éñüêêîìàòó ïîëêîâíèê Âîëîäè-

ìèð Êèäîíü çàçíà÷èâ, ùî ç ïî÷àò-
êîì â³éíè íà ñõîä³ êðà¿íè ç’ÿâè-
ëîñÿ äóæå áàãàòî ïàòð³îòè÷íî íà-
ëàøòîâàíèõ ëþäåé. ² íå ëèøå ñåðåä
ìîëîä³, à é ñåðåä ëþäåé ñòàðøîãî
ïîêîë³ííÿ. Ëþäè ïðèõîäÿòü äî
â³éñüêêîìàò³â ³ ïðîñÿòü â³äïðàâè-
òè ¿õ çàõèùàòè êðà¿íó. «Äîáðîâîëü-
ö³â áàãàòî, àëå ïåðåâàãó íàäàºìî
òèì, õòî ìàº äîñâ³ä ñëóæáè, àäæå íà
ïåðåäîâ³é öå äóæå âàæëèâî»,— ï³ä-
êðåñëèâ îô³öåð. Ïîëêîâíèê Âîëî-
äèìèð Êèäîíü òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî,
ïðèì³ðîì, 12-é áàòàëüéîí òåðè-
òîð³àëüíî¿ îáîðîíè ñôîðìîâàíî â
Êèºâ³ âèêëþ÷íî ç äîáðîâîëüö³â. ²
õî÷à ñïî÷àòêó â³í ñòâîðþâàâñÿ äëÿ
îõîðîíè òåðèòîð³¿ ñòîëèö³, çàðàç

äîáðîâîëüö³ ãåðî¿÷íî ³ â³ääàíî âè-
êîíóþòü çàâäàííÿ â çîí³ ÀÒÎ, çà-
õèùàþ÷è ñóâåðåí³òåò ³ òåðèòîð³-
àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.

Â³éñüêîâèé êîì³ñàð çàçíà÷èâ,
ùî, â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó
400 þíàê³â ì³ñòà Êèºâà áóäóòü ïðè-
çâàí³ íà ñëóæáó äî Çáðîéíèõ ñèë
òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü
Óêðà¿íè. Ç íèõ 178 ïðèçîâíèê³â
âèêîíóâàòèìóòü ñâ³é ãðîìàäÿí-
ñüêèé îáîâ’ÿçîê â ÷àñòèíàõ ÇÑÓ,
40 — â ï³äðîçä³ëàõ Äåðæàâíî¿ ñïå-
ö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó, 182 —
â Íàö³îíàëüí³é ãâàðä³¿ Óêðà¿íè.

Ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Êèäîíü
çàïåâíèâ ïðèçîâíèê³â ³ ¿õí³õ ð³ä-
íèõ, ùî â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ñòðî-
êîâî¿ ñëóæáè â çîíó ïðîâåäåííÿ áî-
éîâèõ ä³é íàïðàâëÿòèñÿ íå áóäóòü.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàé-
ëî Ðàäóöüêèé ïåðåäàâ þíàêàì â³-
òàííÿ â³ä ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà é ïîáàæàâ ã³äíî íåñòè ñëóæáó.
«Ñüîãîäí³ âàì âèïàëà ÷åñòü ñòàòè
ìàéáóòí³ìè çàõèñíèêàìè Áàòü-
ê³âùèíè, ÿê³ ñâîºþ ìóæí³ñòþ ³
ìàéñòåðí³ñòþ çìîæóòü, ÿêùî çíà-
äîáèòüñÿ, ïðîòèñòîÿòè àãðåñîðî-
â³. Òîæ âèñîêî íåñ³òü çâàííÿ çà-

õèñíèêà Â³ò÷èçíè, ñóìë³ííî ñëóæ³òü
óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, ÷åñíî âè-
êîíóéòå îáîâ’ÿçîê ïåðåä Áàòüê³â-
ùèíîþ. Áàæàþ âàì íåçëàìíî¿ âî-
ë³ ó ïîäîëàíí³ òðóäíîù³â, áîãà-
òèðñüêîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ òà óñï³-
õ³â. Ñëóæ³òü òàê, ùîá âàìè ïèøà-
ëèñÿ ð³äí³ òà áëèçüê³. À ì³ñüêà âëà-
äà íà ÷îë³ ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì, ó
ñâîþ ÷åðãó, çðîáèòü óñå, ùîá íà-
øèõ ãåðî¿â, ÿê³ ïîâåðíóëèñü äî-
äîìó, çóñòð³ëî íàéêîìôîðòí³øå,
íàéïðåêðàñí³øå òà ïðîöâ³òàþ÷å
ì³ñòî â óñ³é Óêðà¿í³!»,— ñêàçàâ
Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîáàæàëà
õëîïöÿì ùàñëèâî¿ äîðîãè é ïî-
âåðíåííÿ äîäîìó çäîðîâèìè ìà-
ìà îäíîãî ç ïðèçîâíèê³â Â³ðà ²âà-
í³âíà Çàâîðîòíÿ. «ß â³äïðàâëÿþ
íà ñëóæáó ñâîãî ñèíà,— êàæå âî-
íà.— ßê ³ êîæíà ìàò³ð, ïåðåæèâàþ
çà íüîãî. Àëå ÿ âïåâíåíà ó ñâîºìó
õëîï÷èêó é ïèøàòèìóñÿ íèì».

Ã³äíî¿ ñëóæáè ïîáàæàëè ïðè-
çîâíèêàì êîìàíäèð 12-ãî áàòàëü-
éîíó òåðèòîð³àëüíî¿ ñàìîîáîðî-
íè, ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é â çîí³ ÀÒÎ
ïîëêîâíèê Àíäð³é Ìèêèòà ³ íà-
ñòîÿòåëü Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî ñîáî-
ðó îòåöü Äìèòðî �

Ó÷îðà â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ 54 ìîëîäèõ êèÿíèíà
â³äïðàâèëèñÿ äî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â Çáðîéíèõ
ñèë Óêðà¿íè. À çâ³äòè, ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ï³äãîòîâ-
êè, âèðóøàòü âèêîíóâàòè ñâ³é êîíñòèòóö³éíèé îáî-
â’ÿçîê äî â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ðîçòàøîâàíèõ íà òå-
ðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó÷îðà â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ ç³ çá³ðíîãî ïóíêòó Êè¿âñüêîãî â³éñüêêîìàòó 54 ìîëîäèõ êèÿíèíà â³äïðàâèëèñÿ äî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè

«Íàôòîãàç»
³íâåñòóâàòèìå 
â ìîäåðí³çàö³þ
ñòîëè÷íèõ ÒÅÖ

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà ãîëî-

âà ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà-

¿íè» Àíäð³é Êîáîëºâ ï³äïèñàëè Ìå-

ìîðàíäóì ïðî íàì³ðè ³íâåñòóâàòè ó

ðîçâèòîê îá’ºêò³â åíåðãåòèêè Êèºâà.

«Ìè ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî íàì³-

ðè, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê àëü-

òåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿ ³ çàëó÷åí-

íÿ ³íâåñòèö³é íà ðåêîíñòðóêö³þ êè-

¿âñüêèõÒÅÖ—áëèçüêî 1 ìëðä äîë.Ðå-

êîíñòðóêö³ÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ, çîêðå-

ìà, íà ÑÒ-2 ³ ÒÅÖ-6. Ìîäåðí³çàö³ÿ

âêëþ÷àº áóä³âíèöòâî íîâèõ ñó÷àñ-

íèõ åíåðãîáëîê³â, ÿê³ çìîæóòü çá³ëü-

øèòè åíåðãåòè÷í³ ïîòóæíîñò³ Êèºâà

íà òðåòèíó. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïî-

äàëüøîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, ³íâåñòèö³é

ó ñòîëèöþ ³, ãîëîâíå, ³ñòîòíî çíèçèòü

çàëåæí³ñòü â³ä ³ìïîðòíîãî ãàçó»,—

ïîâ³äîìèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.Â³í çàçíà-

÷èâ, ùî ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó â ïàðò-

íåðñòâ³ ç «Íàôòîãàçîì» ïî÷íåòüñÿ

íà ïî÷àòêó 2017 ðîêó ï³ñëÿ ïðîâå-

äåííÿ ³íâåñòêîíêóðñ³â, äî ó÷àñò³ â

ÿêèõ çàïðîøóþòü âñ³ ïîòóæí³ åíåð-

ãîêîìïàí³¿ ñâ³òó. Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî

ïðîåêòó äîçâîëèòü Êèºâó îòðèìàòè

íîâ³ ãåíåðóþ÷³ ïîòóæíîñò³ ç äîòðè-

ìàííÿì ñâ³òîâèõ åêîëîã³÷íèõ ñòàí-

äàðò³â ³ çàîùàäèòè âèòðàòè.

«Ñïîä³âàþñü, Êè¿â íàéáëèæ÷èì

÷àñîì îòðèìàº äîäàòêîâ³ äæåðåëà

åíåðã³¿. Öå âàæëèâèé êðîê íà øëÿõó

äî åíåðãîíåçàëåæíîñò³ íàøî¿ êðà-

¿íè»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çàâòðà â ì³ñò³
â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè

Çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-

íüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ, 5 ëèñ-

òîïàäà ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ÿðìàð-

êè.Çîêðåìà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³—

íà ðîç³ âóë. Ï. ×óáèíñüêîãî (Êðóï-

ñüêî¿) òà ²ëë³÷à; â Äí³ïðîâñüêîìó—íà

áóëüâ.Ïåðîâà,8; â Ïîä³ëüñüêîìó—íà

âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 31-35, íà âóë. Êîñ-

òÿíòèí³âñüê³é, 37; â Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó — íà ðîç³ ïðîñï. Ïåðåìîãè, 73/1

òà âóë. Êóë³á³íà, íà âóë. Ã. Þðè, 5.

Äîïîìîæ³òü
âîëîíòåðàì!

Ùîòèæíÿ êèÿíèí, âîëîíòåð Àõìàä

Àòàêóë³ºâ, ðàçîì ç êîëåãàìè äîñòàâ-

ëÿº ãóìàí³òàðí³ âàíòàæ³ íà ôðîíò çà-

õèñíèêàì Â³ò÷èçíè.Ç äîïîìîãîþ Àòà-

êóë³ºâà, ÿêèé ìàº ïîçèâíèé Äîê, «Âå-

÷³ðí³é Êè¿â» ïåðåäàº íà ïåðåäîâó é

÷àñòèíó íàêëàäó ãàçåòè,à òàêîæ êíèæ-

êè, ÿê³ ïðèíîñÿòü ìåøêàíö³ ì³ñòà â

ðàìêàõ ðåäàêö³éíî¿ àêö³¿ «Á³áë³îòå÷-

êà äëÿ âî¿í³â». Ñüîãîäí³ âîëîíòåðè

ïðîñÿòü â³äãóêíóòèñÿ íåáàéäóæèõ

ëþäåé ³ äîïîìîãòè ¿ì ìàòåð³àëüíî â

òàêèõ ïî¿çäêàõ íà ñõ³ä.

Íîìåð áàíê³âñüêî¿ êàðòêè:

5168755325255079,Ïðèâàòáàíê,Àõ-

ìàä Àòàêóë³ºâ, âîëîíòåðñüêèé öåíòð

«Óêðà¿íñüêèé Ä³ì».

íîâèíè

Îñ³íí³é ïðèçîâ
� Äëÿ ïðîõîäæåííÿ ñòðîêîâî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè â ÇÑÓ â ëèñòîïàä³ áóäå ïðèçâàíî 

400 êèÿí
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про зміни у складі комісії з припинення комунального 

підприємства «Підрядне спеціалізоване 
ремонтно�булівельне управління»

Розпорядження № 327 від 8 квітня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2010 року № 58/4870 «Про припинення діяль�

ності комунального підприємства «Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління» та у зв’язку з
кадровими змінами:

Затвердити	зміни	до	с�лад�	�омісії	з	припи-

нення	�ом�нально�о	підприємства	«Підрядне

спеціалізоване	ремонтно-б�дівельне	�правлін-

ня»	шляхом	приєднання	йо�о	до	рит�альної

сл�жби	спеціалізовано�о	�ом�нально�о	підпри-

ємства	«Спеціалізований	�омбінат	підприємств

�ом�нально-поб�тово�о	обсл��ов�вання»,	за-

тверджено�о	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор-

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

державної	адміністрації)	від	27	січня	2011	ро-

��	№ 100	(в	реда�ції	розпорядження	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	від	12	верес-

ня	2012	ро��	№ 1599),	ви�лавши	йо�о	в	новій

реда�ції,	що	додається.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

від	27.01.2011	р.	№	100

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

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

08.04.2015	р.	№	327)

Склад комісії з припинення комунального підприємства 
«Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління» 

шляхом приєднання його до ритуальної служби 
спеціалізованого комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально�
побутового обслуговування»

Бабій	Ми�ола	Оле�сійович начальни�	Управління	рит�альних	посл��	Департамент�

житлово-�ом�нальної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

трації),	�олова	�омісії

Кірсен�о	І�ор	Владиславович �оловний	інженер	PC	СКП	«СКПКПО»,	заст�пни�	�олови

�омісії

Трохлю�	Оле�сандр	Петрович	 юрист	PC	СКП	«СКПКПО»,	се�ретар	�омісії

Гончар	Тетяна	Оле�сіївна е�ономіст	І	�ате�орії	PC	СКП	«СКПКПО»

Дрозд	Валерій	Павлович помічни�	дире�тора	PC	СКП	«СКПКПО»

Козачо�	Світлана	Єв�енівна	 �оловний	б�х�алтер	PC	СКП	«СКПКПО»

Козир	Оле�	Володимирович	 начальни�	відділ�	постачання	PC	CKП	«СКПКПО»

Л��’янова	О�сана	Гри�орівна начальни�	юридично�о	відділ�	PC	СКП	«СКПКПО»

Ольхова	Людмила	Сер�іївна	 �оловний	спеціаліст	відділ�	ор�анізації	надання	рит�аль-

них	посл��	Управління	рит�альних	посл��	Департамент�

житлово-�ом�нальної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

трації)

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про виплату надбавки Горбунову Я. В.
Розпорядження № 323 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від
03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» та від 09 березня 2006 року
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів»:

Горб�нов�	Ярослав�	Володимирович� —	�о-

лові	Дніпровсь�ої	районної	в	місті	Києві	дер-

жавної	адміністрації —	виплач�вати	надбав��

за	висл���	ро�ів	�	розмірі	10	відсот�ів,	вихо-

дячи	із	посадово�о	о�лад�	з	�рах�ванням	над-

бав�и	за	ран�	державно�о	сл�жбовця,	врахо-

в�ючи,	що	станом	на	01	�вітня	2015	ро��	йо-

�о	стаж	державної	сл�жби	с�ладає	03	ро�и	02

місяці.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів 

від 11 листопада 1991 року № 838
«Про реєстрацію статуту римсько�католицької парафії
/релігійної громади/ в м. Києві по вул. Челюскінців, 17»

Розпорядження № 333 від 8 квітня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

настоятеля Римсько�Католицької релігійної громади парафії Святого Олександра в м. Києві /Romano Catholica
Ecclesia paroecialis St. Alexandri in Kyiv/ від 18 листопада 2014 року та протокол загальних парафіяльних збо�
рів членів зазначеної релігійної громади від 12 вересня 2014 року № 7, в межах функцій місцевого органу ви�
конавчої влади:

1.	Унести	до	рішення	ви�онавчо�о	�омітет�	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	Ради	народних	деп�татів	від	11

листопада	1991	ро��	№ 838	«Про	реєстрацію

стат�т�	римсь�о-�атолиць�ої	парафії	/релі�ій-

ної	�ромади/	в	м.	Києві	по	в�л.	Челюс�інців,

17»	та�і	зміни:

�	за�олов��	рішення	слова	«римсь�о-�ато-

лиць�ої	парафії	/релі�ійної	�ромади/	в	м.	Києві

по	в�л.	Челюс�інців,	17»	замінити	словами	«ре-

лі�ійної	ор�анізації	«Релі�ійна	�ромада	парафії

Свято�о	Оле�сандра	Київсь�о-Житомирсь�ої

Дієцезії	Римсь�о-Католиць�ої	Цер�ви	�	Шев-

чен�івсь�ом�	районі	м.	Києва»;

�	те�сті	рішення	слова	«римсь�о-�атолиць-

�ої	парафії	/релі�ійної	�ромади/	в	м.	Києві	по	в�л.

Челюс�інців,	17	/�остьол	Свято�о	Оле�сандра/»

замінити	словами	«релі�ійної	ор�анізації	«Ре-

лі�ійна	�ромада	парафії	Свято�о	Оле�сандра

Київсь�о-Житомирсь�ої	Дієцезії	Римсь�о-Ка-

толиць�ої	Цер�ви	�	Шевчен�івсь�ом�	районі	

м.	Києва».

2.	Зареєстр�вати	зміни	до	Стат�т�	Римсь�о-

Католиць�ої	релі�ійної	�ромади	парафії	Свято-

�о	Оле�сандра	в	м.	Києві	/Romano	Catholica

Ecclesia	paroecialis	St.	Alexandri	in	Kyiv/,	заре-

єстровано�о	рішенням	ви�онавчо�о	�омітет�

Київсь�ої	місь�ої	Ради	народних	деп�татів	від

11	листопада	1991	ро��	№ 838,	ви�лавши	йо-

�о	в	новій	реда�ції,	що	додається.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про внесення змін до пункту 3 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 24 березня 2015 року № 253 

«Про створення робочої групи з питань реформування системи
охорони здоров’я м. Києва»

Розпорядження № 328 від 8 квітня 2015 року
Враховуючи необхідність продовження роботи робочої групи з питань реформування системи охорони

здоров’я м. Києва:

У	п�н�ті	3	розпорядження	ви�онавчо�о	ор-

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

державної	адміністрації)	від	24	березня	2015

ро��	№ 253	«Про	створення	робочої	�р�пи	з

питань	реформ�вання	системи	охорони	здо-

ров’я	м.	Києва»	слова	та	цифри	«31	березня

2015	ро��»	замінити	словами	та	цифрами	«31

серпня	2015	ро��».

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про передачу функцій замовника 
укріплення схилу 

над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту 
до Музичної естради у Печерському районі

Розпорядження № 356 від 10 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»	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	��ріп-

лення	схил�	над	Пар�овою	доро�ою	на	ділян-

ці	від	Пар�ово�о	мост�	до	М�зичної	естради	�

Печерсь�ом�	районі	та	всі	наявні	до��менти,

я�і	засвідч�ють	права	замовни�а,	обся�и	не-

завершено�о	б�дівництва	на	момент	переда-

чі,	прое�тно-�ошторисн�,	до�овірн�,	б�х�ал-

терсь��	до��ментацію,	до��ментацію,	пов’яза-

н�	з	проведенням	процед�ри	за��півель,	об-

ладнання	та	матеріали,	придбані	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.	Під	час	��ладання	до�овор�	підряд�	на

ви�онання	б�дівельних	робіт	обов’яз�ово	пе-

редбачити	�мови	щодо	надання	підрядною

ор�анізацією	�арантій	я�ості	ви�онаних	робіт

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

об’є�та.

3.3.	Одержати	дозвіл	центрально�о	ор�ан�

ви�онавчої	влади	�	сфері	охорони	��льт�рної

спадщини —	Міністерства	��льт�ри	У�раїни	—

на	проведення	робіт,	зазначених	в	п�н�ті	1	цьо-

�о	розпорядження.

3.4.	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	24	липня	2013	ро��	№ 1248	«Про	пе-

редач�	ф�н�цій	замовни�а	проведення	робіт	з

��ріплення	схил�	над	Пар�овою	доро�ою	на	ді-

лянці	від	Пар�ово�о	мост�	до	М�зичної	естра-

ди	�	Печерсь�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
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Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

Розпорядження № 347 від 10 квітня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве са�

моврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.	Схвалити	прое�т	рішення	Київсь�ої	місь�ої

ради	«Про	внесення	змін	до	рішення	Київсь�ої

місь�ої	ради	від	28	січня	2015	ро��	№ 60/925

«Про	бюджет	міста	Києва	на	2015	рі�»,	що	до-

дається.

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

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

жавної	адміністрації)	подати	на	роз�ляд	та	за-

твердження	Київсь�ої	місь�ої	ради	прое�т	рі-

шення	«Про	внесення	змін	до	рішення	Київсь�ої

місь�ої	ради	від	28	січня	2015	ро��	№60/925	«Про

бюджет	міста	Києва	на	2015	рі�».

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

дження	залишаю	за	собою.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про затвердження змін до складу робочої групи 
з опрацювання можливості надання публічних послуг 
(в тому числі адміністративних) в електронній формі 

з використанням мережі Інтернет за допомогою інформаційно�
телекомунікаційної системи «Е�послуги»

Розпорядження № 360 від 10 квітня 2015 року
У зв’язку зі змінами у персональному складі робочої групи з опрацювання можливості надання публічних по�

слуг (в тому числі адміністративних) в електронній формі з використанням мережі Інтернет за допомогою ін�
формаційно�телекомунікаційної системи «Е�послуги», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити	зміни	до	с�лад�	робочої	�р�пи	з

опрацювання	можливості	надання	п�блічних

посл��	(в	том�	числі	адміністративних)	в	еле�-

тронній	формі	з	ви�ористанням	мережі	Інтер-

нет	за	допомо�ою	інформаційно-теле�ом�ні-

�аційної	системи	«Е-посл��и»,	затвердженої

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

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

міністрації)	від	05.03.2015	№ 195	«Про	�тво-

рення	робочої	�р�пи	з	опрацювання	можливо-

сті	надання	п�блічних	посл��	(в	том�	числі	ад-

міністративних)	в	еле�тронній	формі	з	ви�о-

ристанням	мережі	Інтернет	за	допомо�ою	інфор-

маційно-теле�ом�ні�аційної	системи	«Е-посл�-

�и»,	ви�лавши	йо�о	в	новій	реда�ції,	що	додає-

ться.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження розподільчого балансу апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 361 від 10 квітня 2015 року
Відповідно до частини 2 статті 109 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні», рішень Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльно�
сті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 22 січня 2015
року № 5/870 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 741/741 «Про упорядку�
вання Діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1.	Затвердити	розподільчий	баланс	апара-

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адмінстрації,	що

додається.

2.	За�ріпити	на	праві	оперативно�о	�прав-

ління	за	Департаментом	(Центром)	надання

адміністративних	посл��	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

жавної	адміністрації)	нежилий	б�дино�	за�аль-

ною	площею	2109,5	�вадратних	метрів	по	в�-

лиці	Дніпровсь�а	набережна,	19-б	літера	А.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23 червня 2014
року № 770 «Про підготовку та проведення 

Київського економічного форуму»
Розпорядження № 357 від 10 квітня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про інвестиційну діяльність» та з метою залучення ін�
вестицій в економіку міста Києва, розвитку співробітництва з регіонами України та іноземними державами:

П�н�т	1	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

ної	адміністрації)	від	23	червня	2014	ро��	№ 770

«Про	під�отов��	та	проведення	Київсь�о�о	е�о-

номічно�о	фор�м�»	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

«1.	Провести	�	вересні —	жовтні	2015	ро��

Київсь�ий	е�ономічний	фор�м».

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва магістральних теплових мереж товариства

з обмеженою відповідальністю «ІНЕКОН — СЕРВІС»
Розпорядження № 326 від 8 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 товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЕКОН — СЕРВІС» (лист
від 03 вересня 2014 року № 123 та протокол загальних зборів учасників товариства від 18 березня 2014 року),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1.	Прийняти	безоплатно	до	�ом�нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва	і	пе-

редати	�	володіння	та	�орист�вання	п�блічном�

а�ціонерном�	товариств�	«Київенер�о»	ма�іс-

тральні	теплові	мережі	товариства	з	обмеженою

відповідальністю	«ІНЕКОН —	СЕРВІС»	з�ідно	з

додат�ом,	в	межах	та	на	�мовах,	визначених	У�о-

дою	щодо	реалізації	прое�т�	�правління	та	ре-

форм�вання	енер�етично�о	�омпле�с�	м.	Києва

від	27	вересня	2001	ро��	(зі	змінами	та	доповнен-

нями),	я��	��ладено	між	АК	«Київенер�о»	та	Ки-

ївсь�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)	за-

безпечити	приймання —	передач�	об’є�тів	теп-

лопостачання	та	інженерних	мереж,	зазначе-

них	�	п�н�ті	1	цьо�о	розпорядження.

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 

Назва мережі та об'єктів
комунального призначення

Рік вводу в
експлуатацію

Довжина Діаметр труб, мм Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП первинна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8

Магістральні теплові мережі ЦО від
ТК* 11а (ВТ*1a) до стіни житлового
будинку на вул. Леніна, 47*59

2013 66,93 Д=159/250 412 906,30 412 906,30

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато�

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

08.04.2015	№	326

Магістральні теплові мережі, які приймаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

і користування ПАТ «Київенерго»

Про затвердження Положення про Управління 
(інспекцію) самоврядного контролю виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 350 від 10 квітня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�

герой Київ», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структур�
ний підрозділ місцевої державної адміністрації», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року
№ 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)» з метою забезпечення здійснення самоврядного контролю:

1.	Затвердити	Положення	про	Управління

(інспе�цію)	самоврядно�о	�онтролю	ви�онавчо-

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

�ої	державної	адміністрації),	що	додається.

2.	Управлінню	(інспе�ції)	ви�онавчо�о	ор�а-

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

жавної	адміністрації)	забезпечити	реєстрацію

Положення,	затверджено�о	п�н�том	1	цьо�о

розпорядження,	�	поряд��,	встановленом�	за-

�онодавством	У�раїни.

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Панте-

леєва	П.	О.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

10.04.2015		№	350

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ (ІНСПЕКЦІЮ) САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1.	Управління	(інспе�ція)	самоврядно�о	�онтролю	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	(далі —	Управління)	є	стр��т�рним	підрозділом	ви-

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

та	під�онтрольним	Київсь�ій	місь�ій	раді	та	підпоряд�ованим	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові.

2.	Управління	�	своїй	діяльності	�ер�ється	Констит�цією	У�раїни,	за�онами	У�раїни,	а�тами	Пре-

зидента	У�раїни	та	Кабінет�	Міністрів	У�раїни,	на�азами	міністерств	та	інших	центральних	ор-

�анів	ви�онавчої	влади,	рішеннями	Київсь�ої	місь�ої	ради,	розпорядженнями	Київсь�о�о	місь-

�о�о	�олови	і	розпорядженнями	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	іншими	нормативно-правовими	а�тами,	а	та�ож	цим	Положенням.

3.	Основними	завданнями	Управління	є:

3.1.	Здійснення	самоврядно�о	�онтролю	за	станом	бла�о�строю	міста	Києва	та	житлово-�о-

м�нально�о	�осподарства	міста	Києва;

3.2.	Здійснення	�онтролю	за	ефе�тивністю	діяльності	та	дотриманням	за�онодавства	�	сфе-

рах	бла�о�строю	та	житлово-�ом�нально�о	�осподарства,	зо�рема	стандартів,	нормативів,	норм

і	правил	стр��т�рними	підрозділами	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації),	районними	в	місті	Києві	державними	адміністраціями,	�ом�нальними	підприємствами,

�становами	та	ор�анізаціями	територіальної	�ромади	міста	Києва	та	іншими	с�б’є�тами.

3.3.	Сприяння	розвит��	та	поліпшенню	стан�	бла�о�строю	в	місті	Києві.

3.4.	Профіла�ти�а	запобі�ання	правопор�шень	в	сфері	бла�о�строю	та	житлово-�ом�нальних

посл��,	неефе�тивно�о	ви�ористання	�ом�нальних	рес�рсів.

3.5.	Вжиття	заходів	щодо	притя�нення	винних	до	відповідальності	за	пор�шення	за�онодав-

ства	�	сферах	бла�о�строю	та	житлово-�ом�нальних	посл��.

4.	Управління	відповідно	до	по�ладених	на	ньо�о	завдань:	

4.1.	Здійснює	самоврядний	�онтроль	за:

4.1.1.	Станом	бла�о�строю	міста	Києва,	ви�онанням	Правил	бла�о�строю	міста	Києва,	в	то-

м�	числі	ор�анізації	озеленення,	охорони	зелених	насаджень	і	водойм,	створення	місць	відпо-

чин��	�ромадян,	�тримання	в	належном�	стані	за�ріплених	за	підприємствами,	�становами,	ор-

�анізаціями	територій.

4.1.2.	Дотриманням	стандартів,	норм	і	правил	�	сферах	бла�о�строю	та	житлово-�ом�наль-

них	посл��.

4.1.3.	Дотриманням	я�ості	житлово-�ом�нальних	посл��.
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4.1.4.	Дотриманням	за�онодавства	щодо	захист�	прав	споживачів	�	сфері	житлово-�ом�наль-

них	посл��.

4.1.5	Ви�онанням	відповідних	розділів	про�рами	е�ономічно�о	та	соціально�о	розвит��	міста

Києва.

4.2.	Проводить	планові	та	позапланові	рейди,	перевір�и,	інспе�т�вання,	аналіз,	моніторин�

та	інші	�онтрольні	заходи:

4.2.1.	Територій	та	об’є�тів	міста	Києва	щодо	стан�	їх	бла�о�строю;

4.2.2.	Додержання	підприємствами,	�становами,	ор�анізаціями,	�ромадянами,	в	том�	числі	стр��-

т�рними	підрозділами	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	район-

ними	в	місті	Києві	державними	адміністраціями,	�ом�нальними	підприємствами,	�становами	та

ор�анізаціями	територіальної	�ромади	міста	Києва,	за�онодавства	�	сферах	бла�о�строю	та

житлово-�ом�нальних	посл��.

4.3.	За	рез�льтатами	�онтрольних	заходів	надає	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові,	заст�пни��	�о-

лови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розподілом	обов’яз�ів	об’є�тивні	та	не-

залежні	виснов�и	та	пропозиції	щодо:

4.3.1.	Ефе�тивності	і	рез�льтативності	в	діяльності	стр��т�рних	підрозділів	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	районних	в	місті	Києві	державних	адміністра-

цій,	�ом�нальних	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій	територіальної	�ромади	міста	Києва	для

прийняття	обґр�нтованих	�правлінсь�их	рішень.

4.3.2.	Запобі�ання	пор�шенням	за�онодавства	У�раїни.

4.3.3.	Виявлених	пор�шень	та	притя�нення	винних	до	відповідальності.

4.4.	Здійснює	с�ладання	прото�олів	про	пор�шення	за�онодавства	�	сферах	бла�о�строю	та

житлово-�ом�нальних	посл��	для	притя�нення	винних	до	відповідальності	�	встановленом�	по-

ряд��.

4.5.	Вживає	заходів	щодо	з�пинення	робіт,	я�і	проводяться	самовільно	і	пор�ш�ють	стан	бла-

�о�строю	міста.

4.6.	Сприяє	забезпеченню	чистоти	і	поряд��	в	місті	Києві,	очищенню	територій	та	об’є�тів	від

поб�тових	відходів,	безхазяйно�о	майна,	самовільно	розміщених	об’є�тів	та	елементів.

4.7.	Здійснює	�онтроль	за	ви�онанням	заходів	та	приписів	з	приведення	до	належно�о	стан�

територій	та	об’є�тів	бла�о�строю	міста	Києва.

4.8.	Бере	�часть	в	об�оворенні	прое�тів	бла�о�строю	міста	Києва	та	об’є�тів	бла�о�строю

міста	Києва,	іншої	технічної	до��ментації	з	питань	бла�о�строю	і	вносить	відповідні	пропозиції

на	роз�ляд	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції),	підприємств,	�станов,	ор�анізацій.

4.9.	Вносить	пропозиції	ви�онавчом�	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ій	місь�ій	держав-

ній	адміністрації)	щодо	розвит��	та	поліпшення	стан�	бла�о�строю	територій	міста	Києва,	�до-

с�оналення	Правил	бла�о�строю	міста	Києва.

4.10.	Здійснює	профіла�ти��	запобі�ання	пор�шенням	за�онодавства	в	сфері	бла�о�строю.

4.11.	Інформ�є	Київсь��	місь��	рад�	та	ви�онавчий	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь��	місь-

��	державн�	адміністрацію)	про	рез�льтати	рейдів	та	перевіро�.

4.12.	Гот�є	матеріали	та	пропозиції	ви�онавчом�	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ій	місь-

�ій	державній	адміністрації)	з	питань,	що	відносяться	до	�омпетенції	Управління.

4.13.	Зал�чає	�ромадян	та	�ромадсь�их	інспе�торів	з	бла�о�строю	до	�часті	в	перевір�ах.

4.14.	Бере	�часть	�	�оординації	діяльності	та	навчанні	�ромадсь�их	інспе�торів	з	бла�о�ст-

рою.

4.15.	Аналіз�є	стан	та	тенденції	соціально-е�ономічно�о	і	��льт�рно�о	розвит��	�	відповідній

�ал�зі	�	межах	міста	Києва	та	вживає	заходів	до	�с�нення	недолі�ів.

4.16.	Бере	�часть	�	під�отовці	пропозицій	до	прое�тів	про�рам	е�ономічно�о	та	соціально�о

розвит��	міста	Києва.

4.17.	Вносить	пропозиції	щодо	прое�т�	бюджет�	міста	Києва.

4.18.	Забезпеч�є	ефе�тивне	і	цільове	ви�ористання	відповідних	бюджетних	�оштів.

4.19.	Розробляє	прое�ти	розпоряджень	ви�онавчо�о	оран�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації),	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови,	рішень	Київсь�ої	місь�ої	ради,	нор-

мативно-правових	а�тів	з	питань,	що	належать	до	йо�о	�омпетенції.

4.20.	Бере	�часть	�	розробленні	прое�тів	розпоряджень	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь-

�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови,	рішень	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради,	прое�тів	нормативно-правових	а�тів,	�оловними	розробни�ами	я�их	є	інші

стр��т�рні	підрозділи	ви�онавчо�о	оран�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	ад-

міністрації).

4.21.	Бере	�часть	�	по�одженні	прое�тів	нормативно-правових	а�тів,	розроблених	іншими	ор-

�анами	ви�онавчої	влади.

4.22.	Гот�є	пропозиції	щодо	вдос�оналення	нормативно-правових	а�тів	з	питань	житлово-�о-

м�нальної	сфери	та	бла�о�строю.

4.23.	Гот�є	самостійно	або	разом	з	іншими	стр��т�рними	підрозділами	ви�онавчо�о	оран�

Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	інформаційні	та	аналітичні	ма-

теріали	для	подання	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові.

4.24.	Забезпеч�є	здійснення	заходів	щодо	запобі�ання	і	протидії	�ор�пції.

4.25.	Гот�є	(бере	�часть	�	під�отовці)	прое�ти	��од,	до�оворів,	меморанд�мів,	прото�олів	з�-

стрічей	деле�ацій	і	робочих	�р�п	�	межах	своїх	повноважень.

4.26.	Роз�лядає	в	�становленом�	за�онодавством	поряд��	звернення	підприємств,	�станов,

ор�анізацій	і	�ромадян	з	питань,	що	відносяться	до	�омпетенції	Управління.

4.27.	Опрацьов�є	запити	і	звернення	народних	деп�татів	У�раїни	та	деп�татів	Київсь�ої	місь-

�ої	ради.

4.28.	Забезпеч�є	дост�п	до	п�блічної	інформації,	розпорядни�ом	я�ої	є.

4.29.	Інформ�є	населення	про	стан	здійснення	визначених	за�оном	повноважень.

4.30.	Забезпеч�є	�	межах	своїх	повноважень	ви�онання	завдань	мобілізаційної	під�отов�и,

цивільно�о	захист�	населення,	дотримання	вимо�	за�онодавства	з	охорони	праці,	пожежної	без-

пе�и.

4.31.	Ор�анізов�є	робот�	з	��омпле�т�вання,	збері�ання,	облі��	та	ви�ористання	архівних	до-

��ментів.

4.32.	Забезпеч�є	�	межах	своїх	повноважень	захист	інформації	з	обмеженим	дост�пом.

4.33.	Бере	�часть	�	вирішенні	відповідно	до	за�онодавства	�оле�тивних	тр�дових	спорів	(�он-

флі�тів).

4.34.	Забезпеч�є	захист	персональних	даних.

4.35.	Ви�он�є	інші	ф�н�ції	відповідно	до	�омпетенції.

5.	Управління	має	право:

5.1.	Одерж�вати	в	�становленом�	поряд��	від	міністерств	та	інших	центральних	ор�анів	ви-

�онавчої	влади,	стр��т�рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації),	районних	в	місті	Києві	державних	адміністрацій,	підприємств,

�станов	та	ор�анізацій	всіх	форм	власності	інформацію,	до��менти,	матеріали,	статистичні	да-

ні,	необхідні	для	ви�онання	по�ладених	на	ньо�о	завдань.

5.2.	Зал�чати	спеціалістів	інших	стр��т�рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій,	�ромад-

сь�их	об’єднань	(за	по�одженням	з	їх	�ерівни�ами)	до	роз�ляд�	питань,	що	належать	до	йо�о

�омпетенції.

5.3.	Вносити	в	�становленом�	поряд��	пропозиції	щодо	�дос�оналення	роботи	ви�онавчо�о

ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	�	�ал�зі	бла�о�строю

та	житлово-�ом�нально�о	�осподарства.

5.4.	Подавати	�	встановленом�	поряд��	пропозиції	з	розвит��	житлово-�ом�нальної	сфери

міста	Києва,	поліпшення	стан�	бла�о�строю	територій	та	об’є�тів	міста;

5.5.	Здійснювати	в	межах	повноважень	оцін��	ефе�тивності	ви�онання	ф�н�ціональних	обо-

в’яз�ів	посадовими	особами	стр��т�рних	підрозділів	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	районних	в	місті	Києві	державних	адміністрацій,	�ом�нальних	підпри-

ємств,	�станов	та	ор�анізацій	територіальної	�ромади	міста	Києва.

5.6.	Корист�ватись	в	�становленом�	поряд��	інформаційними	базами	ор�анів	ви�онавчої

влади,	системами	зв’яз��	і	�ом�ні�ацій,	мережами	спеціально�о	зв’яз��	та	іншими	технічними

засобами.

5.7.	С�ли�ати	наради,	проводити	семінари	з	питань,	що	належать	до	йо�о	�омпетенції.

5.8.	Отрим�вати	в	�становленом�	поряд��	дост�п	до	приміщень,	до��ментів,	інформації	та

баз	даних,	я�і	стос�ються	проведення	�онтрольних	заходів	в	сферах	бла�о�строю	міста	Києва

та	житлово-�ом�нально�о	�осподарства.

5.9.	С�ладати	прото�оли	про	пор�шення	за�онодавства	�	сферах	бла�о�строю	та	житлово-

�ом�нальних	посл��	для	притя�нення	винних	до	відповідальності	�	встановленом�	поряд��.

5.10.	Надавати	допомо��	підприємствам,	�становам,	ор�анізаціям	та	�ромадянам	�	поліп-

шенні	стан�	територій	та	об’є�тів	бла�о�строю	міста	Києва	щодо	стан�	їх	бла�о�строю.

5.11.	Отрим�вати	від	посадових	осіб	пояснення,	проводити	ан�ет�вання,	опит�вання	та	ін-

терв’ювання	працівни�ів	стр��т�рних	підрозділів	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	районних	в	місті	Києві	державних	адміністрацій,	�ом�нальних	підпри-

ємств,	�станов	та	ор�анізацій	територіальної	�ромади	міста	Києва	з	питань,	що	відносяться	до

�омпетенції.

5.12.	Брати	�часть	�	роботі	�омісій,	�творених	Київсь�ою	місь�ою	радою	та	ви�онавчим	ор-

�аном	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ою	місь�ою	державною	адміністрацією).

5.13.	Здійснювати	�оординацію	діяльності	підпоряд�ованих	Управлінню	�ом�нальних	підпри-

ємств,	�станов	та	ор�анізацій.

5.14.	Подавати	позови	до	с�д�	про	відш�од�вання	ш�оди,	завданої	об’є�там	бла�о�строю

внаслідо�	пор�шення	за�онодавства	�	сфері	бла�о�строю.

5.15.	За	дор�ченням	представляти	інтереси	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови,	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди,	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	в	с�-

дових	ор�анах.

6.	Управління	в	�становленом�	поряд��	та	межах	повноважень	взаємодіє	з	іншими	стр��-

т�рними	підрозділами	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації),	ор�анами	місцево�о	самовряд�вання,	підприємствами,	�становами,	ор�анізаці-

ями,	�ромадсь�ими	об’єднаннями	та	�ромадянами	з	метою	створення	�мов	для	провадження

послідовної	та	�з�одженої	діяльності	щодо	стро�ів,	періодичності	одержання	і	передачі	інфор-

мації,	необхідної	для	належно�о	ви�онання	по�ладених	на	ньо�о	завдань	та	здійснення	запла-

нованих	заходів.

7.	Управління	очолює	начальни�,	я�ий	призначається	на	посад�	і	звільняється	з	посади	Ки-

ївсь�им	місь�им	�оловою	за	поданням	першо�о	заст�пни�а	або	заст�пни�а	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розподілом	обов’яз�ів.

Кваліфі�аційні	вимо�и	до	начальни�а	Управління:	вища	освіта	відповідно�о	професійно�о

спрям�вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра	або	спеціаліста;	стаж	роботи	за	фа-

хом	�	державній	сл�жбі	(ор�анах	місцево�о	самовряд�вання)	на	�ерівних	посадах	не	менше	3

ро�ів	або	стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах	в	інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	5

ро�ів.

Начальни�	Управління	може	мати	двох	заст�пни�ів,	я�і	призначаються	на	посади	і	звільняю-

ться	з	посад	Київсь�им	місь�им	�оловою	за	поданням	начальни�а	Управління	та	по�одженням

із	першим	заст�пни�ом	або	заст�пни�ом	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ід-

но	з	розподілом	обов’яз�ів.

Кваліфі�аційні	вимо�и	до	заст�пни�ів	начальни�а	Управління:	вища	освіта	відповідно�о	про-

фесійно�о	спрям�вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра	або	спеціаліста,	стаж	ро-

боти	за	фахом	�	державній	сл�жбі	(ор�анах	місцево�о	самовряд�вання)	на	�ерівних	посадах	не

менше	3	ро�ів	або	стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах	в	інших	сферах	е�ономі�и	не

менше	4	ро�ів.

8.	Начальни�	Управління:

8.1.	Здійснює	�ерівництво	діяльністю	Управління,	несе	персональн�	відповідальність	перед

Київсь�им	місь�им	�оловою	за	ви�онання	по�ладених	на	Управління	завдань.

8.2.	Затвердж�є	положення	про	підрозділи	Управління,	розподіляє	обов’яз�и	між	заст�пни-

�ами	начальни�а	Управління,	�ерівни�ами	підрозділів	та	визначає	ст�пінь	їх	відповідальності.

Затвердж�є	посадові	інстр��ції	працівни�ів	Управління.

8.3.	Подає	на	затвердження	в	�становленом�	поряд��	штатний	розпис	працівни�ів	Управ-

ління	в	межах	�раничної	чисельності	і	фонд�	оплати	праці	йо�о	працівни�ів.

8.4.	Розпоряджається	�оштами	в	межах	затверджено�о	в	�становленом�	поряд��	�оштори-

с�	Управління,	несе	персональн�	відповідальність	за	їх	цільове	ви�ористання.

8.5.	Видає	�	межах	своєї	�омпетенції	на�ази,	ор�анізов�є	і	�онтролює	їх	ви�онання.

На�ази	начальни�а	Управління,	я�і	зачіпають	права,	свободи	та	за�онні	інтереси	�ромадян

або	мають	міжвідомчий	хара�тер,	підля�ають	державній	реєстрації	в	Головном�	територіаль-

ном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві	в	�становленом�	поряд��.

На�ази,	я�і	є	ре��ляторними	а�тами,	розробляються,	роз�лядаються,	приймаються	та	опри-

люднюються	�	поряд��,	встановленом�	за�онодавством	У�раїни.

8.6.	Здійснює	добір	�адрів,	призначає	на	посади	і	звільняє	з	посад	працівни�ів	Управління.

8.7.	План�є	робот�	Управління,	вносить	пропозиції	щодо	форм�вання	планів	роботи	ви�онав-

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

8.8.	Вживає	заходів	до	�дос�оналення	ор�анізації	та	підвищення	ефе�тивності	роботи	Управ-

ління.

8.9.	Звіт�є	перед	Київсь�им	місь�им	�оловою	про	ви�онання	по�ладених	на	Управління	зав-

дань	та	затверджених	планів	роботи.

8.10.	Може	входити	до	с�лад�	�оле�ії	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації).

8.11.	Забезпеч�є	�омпле�сне	вирішення	питань	роботи	з	�ерівни�ами	�ом�нальних	підприємств,

що	належать	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	та	підпоряд�овані

Управлінню,	вносить	пропозиції	щодо	призначення	і	звільнення	їх	�ерівни�ів.	Відповідає	за	під-

�отов��,	своєчасне	по�одження	та	��ладання	�онтра�тів	з	�ерівни�ами	підпоряд�ованих	підпри-

ємств.	Здійснює	аналіз	ви�онання	�мов	та	по�азни�ів	��ладених	�онтра�тів	з	�ерівни�ами	цих

підприємств,	забезпечення	своєчасно�о	продовження	та	розірвання	�онтра�тів.
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8.12.	Без	дор�чення	діє	від	імені	Управління,	представляє	в	�становленом�	поряд��	інтереси

Управління	�	взаємовідносинах	з	іншими	стр��т�рними	підрозділами	ви�онавчо�о	оран�	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	з	міністерствами,	іншими	цен-

тральними	ор�анами	ви�онавчої	влади,	ор�анами	місцево�о	самовряд�вання,	підприємствами,

�становами	та	ор�анізаціями.

8.13.	У�ладає	від	імені	Управління	��оди	(до�овори),	видає	довіреності.

8.14.	Ор�анізов�є	робот�	з	підвищення	рівня	професійної	�омпетентності	державних	сл�ж-

бовців	Управління.

8.15.	Забезпеч�є	дотримання	працівни�ами	Управління	правил	вн�трішньо�о	тр�дово�о	роз-

поряд��	та	ви�онавсь�ої	дисципліни.

8.16.	Проводить	особистий	прийом	�ромадян	з	питань,	що	належать	до	�омпетенції	Управ-

ління,	роз�лядає	їхні	пропозиції	та	вживає	необхідних	заходів	реа��вання.

8.17.	Забезпеч�є	�	межах	своїх	повноважень	під�отов��	прое�тів	рішень	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди,	розпоряджень	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адмі-

ністрації).

8.18.	Здійснює	інші	повноваження,	передбачені	за�онодавством	У�раїни	та	цим	Положенням.

9.	В	Управлінні	для	�з�оджено�о	вирішення	питань,	я�і	належать	до	йо�о	�омпетенції,	може

б�ти	�творена	�оле�ія	�	с�ладі	начальни�а	Управління,	заст�пни�ів	начальни�а	Управління	та	ін-

ших	працівни�ів	Управління.

До	с�лад�	�оле�ії	мож�ть	входити	деп�тати	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою),	представни�и

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

адміністрації)	(за	по�одженням	з	їх	�ерівни�ами),	інших	�станов	та	�ромадсь�их	ор�анізацій.

С�лад	�оле�ії	затвердж�ється	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	за	поданням	начальни�а	Управління.

Рішення	�оле�ії	вводяться	в	дію	на�азами	начальни�а	Управління.

10.	Управління	�трим�ється	за	рах�но�	�оштів	бюджет�	міста	Києва.

Видат�и	на	�тримання	Управління,	в	том�	числі	на	оплат�	праці	йо�о	працівни�ів,	затвердж�є-

ться	в	бюджеті	місті	Києва	на	відповідний	рі�.

Гранична	чисельність	працівни�ів	Управління	затвердж�ється	розпорядженням	Київсь�о�о

місь�о�о	�олови.

Стр��т�ра	Управління	затвердж�ється	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

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

Штатний	розпис	Управління	в	межах	�раничної	чисельності	і	фонд�	оплати	праці	йо�о	пра-

цівни�ів	затвердж�є	Київсь�ий	місь�ий	�олова	після	е�спертизи,	проведеної	Департаментом	фі-

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

11.	Майно	Управління	є	�ом�нальною	власністю	територіальної	�ромади	міста	Києва	та	за�ріп-

лене	за	ним	на	праві	оперативно�о	�правління.

12.	Управління	є	юридичною	особою	п�блічно�о	права,	має	самостійний	баланс,	рах�н�и	в	ор-

�анах	Державної	�азначейсь�ої	сл�жби,	печат��	із	зображенням	Державно�о	Герба	У�раїни	та

своїм	наймен�ванням.

Місцезнаходження	Управління:	в�л.	Хрещати�,	36,	м.	Київ,	01044

13.	Припинення	Управління	здійснюється	за	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	в	поряд��,	ви-

значеном�	за�онодавством	У�раїни.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному 

розпоряднику бюджетних коштів — Святошинській районній 
в місті Києві державній адміністрації, фінансування 

яких передбачено Програмою економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

Розпорядження № 353 від 10 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 со�
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту у Свято�
шинському районі міста Києва:

Унести	зміни	до	адресно�о	перелі��	робіт	з

�апітально�о	ремонт�	об’є�тів	�	2015	році	по

�оловном�	розпорядни��	бюджетних	�оштів —

Святошинсь�ій	районній	в	місті	Києві	держав-

ній	адміністрації,	фінанс�вання	я�их	передба-

чено	Про�рамою	е�ономічно�о	і	соціально�о

розвит��	м.	Києва	на	2015	рі�,	затверджено�о

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

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

міністрації)	від	05	березня	2015	ро��	№ 191,

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

Про внесення змін до адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному 
розпоряднику бюджетних коштів — Деснянській районній 

в місті Києві державній адміністрації, 
фінансування яких передбачено Програмою економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік
Розпорядження № 354 від 10 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 со�
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту в Дес�
нянському районі:

Унести	зміни	до	адресно�о	перелі��	робіт	з

�апітально�о	ремонт�	об’є�тів	�	2015	році	по

�оловном�	розпорядни��	бюджетних	�оштів —

Деснянсь�ій	районній	в	місті	Києві	державній	ад-

міністрації,	фінанс�вання	я�их	передбачено

Про�рамою	е�ономічно�о	і	соціально�о	розвит-

��	м.	Києва	на	2015	рі�,	затверджено�о	розпо-

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

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

трації)	від	25.02.2015	ро��	№ 152,	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

Про внесення змін до адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному 

розпоряднику бюджетних коштів — Солом’янській районній 
в місті Києві державній адміністрації, фінансування 

яких передбачено Програмою економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

Розпорядження № 355 від 10 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 в Со�
лом’янському районі:

Унести	зміни	до	адресно�о	перелі��	робіт	з

�апітально�о	ремонт�	об’є�тів	�	2015	році	по

�оловном�	розпорядни��	бюджетних	�оштів —

Солом’янсь�ій	районній	в	місті	Києві	держав-

ній	адміністрації,	фінанс�вання	я�их	передба-

чено	Про�рамою	е�ономічно�о	і	соціально�о

розвит��	м.	Києва	на	2015	рі�,	затверджено-

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

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

ної	адміністрації)	від	26	люто�о	2015	ро��	№ 167,

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

Про затвердження схеми розміщення об’єктів сезонної 
дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

Розпорядження № 365 від 14 квітня 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України

«Про столицю України — місто�герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», врахову�
ючи Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила ко�
ристування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року
№ 198, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про
затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Міністерстві юсти�
ції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та ви�
значення понять», Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25
грудня 2008 року № 1051/1051, рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про за�
твердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельно�
го, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для хар�
чування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва
та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року № 300 «Про затвердження
Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дріб�
нороздрібної торговельної мережі в місті Києві», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Ки�
єві 09 квітня 2015 року за № 52/1163, з метою визначення можливих місць розміщення об’єктів сезонної дріб�
нороздрібної торговельної мережі на території міста Києва, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1.	Затвердити	схем�	розміщення	об’є�тів

сезонної	дрібнороздрібної	тор�овельної	мере-

жі	в	місті	Києві,	що	додається.

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Пантеле-

єва	П.	О.

Голова В. Кличко

Про будівництво інженерних споруд 
з метою зміцнення обороноздатності держави

Розпорядження № 377 від 14 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів Укра�

їни від 18 березня 2015 року № 107 «Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд
з метою зміцнення обороноздатності держави», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 06 квітня 201 5 року № 169 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 берез�
ня 2015 року № 107:

1.	По�ласти	ви�онання	ф�н�цій	замовни�а

б�дівництва	інженерних	спор�д	з	метою	зміц-

нення	обороноздатності	держави	на	Ком�наль-

не	підприємство	з	питань	б�дівництва	житло-

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

КП	«Житлоінвестб�д-УКБ»).

2.	Визначити	КП	«Житлоінвестб�д-УКБ»	одер-

ж�вачем	бюджетних	�оштів	за	Державною	про-

�рамою	«Б�дівництво	інженерних	спор�д	з	ме-

тою	зміцнення	обороноздатності	держави»,

�од	2101700.

3.	КП	«Житлоінвестб�д-УКБ»	після	ви�онан-

ня	робіт,	зазначених	�	п�н�ті	1	цьо�о	розпо-

рядження,	відповідно	до	а�тів	прийом�-пере-

дачі	забезпечити	в	�становленом�	поряд��	пе-

редач�	всьо�о	майна	завершених	б�дівниц-

твом	інженерних	спор�д	Міністерств�	оборо-

ни	У�раїни.

4.	Взяти	до	відома,	що	фінанс�вання	робіт,

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

здійснюватиметься	за	рах�но�	�оштів	резерв-

но�о	фонд�	Державно�о	бюджет�	У�раїни.

5.	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

Про надання дозволів на право користування пільгами 
з оподаткування підприємствам та організаціям громадських

організацій інвалідів
Розпорядження № 364 від 14 квітня 2015 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», поста�
нови Кабінету Міністрів України під 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозво�
лу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організа�
цій інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) під 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання до�
зволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з
оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій» та протоколу засідання комісії з розгля�
ду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на
право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від 25 бе�
резня 201 5 року № 1:

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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1.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��ліфтів�в

житлових�б�дин�ах�міста�Києва���2015�році,

що�додається.

2.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��по�рівель

житлових�б�дин�ів�міста�Києва���2015�році,

що�додається.

3.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��фасадів

житлових�б�дин�ів�міста�Києва���2015�році,

що�додається.

4.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��сходових

�літин�житлових�б�дин�ів�міста�Києва���2015

році,�що�додається.

5.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітальною�ремонт��вн�тріш-

ньоб�дин�ових�мереж�житлових�б�дин�ів��

місті�Києві���2015�році,�що�додається.

6.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт

з��апітально�о�ремонт��житлово�о�фонд��в

місті�Києві���2015�році�відповідно�до�п�н�тів�1,

2,�3,�4,�5�цьо�о�розпорядження��ом�нальне

підприємство�«Дире�ція�з��апітально�о�б�дів-

ництва�та�ре�онстр��ції�«Київб�дре�онстр��-

ція».

7.�Замовни��,�визначеном��з�ідно�з�п�н�-

том�6�цьо�о�розпорядження:

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

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

тах�1,�2,�3,�4,�5�цьо�о�розпорядження,�відпо-

відно�до�вимо��за�онодавства�У�раїни.

7.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

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

��ментації.

7.3.�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�тів.

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

давства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельних�робіт.

8.�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.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор-

�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�від-

повідно�ди�п�н�т��142.1�статті�142�розділ��III�По-

дат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів

відповідно�до�п�н�т��197.6�статті�197�розділ��V

Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат-

�ом�2.

3.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів

відповідно�до�п�н�т��8�підрозділ��2�розділ��XX

Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат-

�ом�3.

4.�Надати�висново�-пропозицію�щодо�до-

цільності�надання�дозволів�на�право��орист�-

вання�піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам

та�ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інва-

лідів�з�ідно�з�додат�ом�4.

5.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�в��становлено-

м��поряд���надати�Міністерств��соціальної�по-

літи�и�У�раїни�висново�-пропозицію�про�доціль-

ність�надання�дозволів�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор-

�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів,�за-

значеним���додат���4�цьо�о�розпорядження.

6.�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.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2367 «Про присвоєння
індексів структурним підрозділам виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністраціям» 

Розпорядження № 370 від 15 квітня 2015 року
Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 20 січня 2015 року № 22 «Про зміни у струк&

турі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та рі&
шення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою забезпечення на&
лежної організації електронного документообігу в інформаційно&телекомунікаційній системі «Єдиний ін&
формаційний простір територіальної громади міста Києва»:

1.�Унести�зміни���додато��до�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28��р�д-

ня�2012�ро���№ 2367�«Про�присвоєння�інде�сів

стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

адміністрації),�районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям»�(в�реда�ції�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�17�верес-

ня�2014�ро���№ 1030),�ви�лавши�йо�о�в�реда�-

ції,�що�додається.

2.�Взяти�до�відома,�що�інде�си�065�Управлін-

ня�т�ризм�,�066�Управління�охорони���льт�рної

спадщини,�067�Управління���справах�жіно�,�інва-

лідів,�ветеранів�війни�та�праці�ви�ористов�ють-

ся�до�момент��ви�лючення�зазначених�стр��т�р-

них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)�з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних

осіб�та�фізичних�осіб —�підприємців.

3.�Взяти�до�відома,�що�інде�с�071�Департа-

мент��(Центр�)�надання�адміністративних�посл��

ви�ористов�ється�з�момент��в�лючення�зазна-

чено�о�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�до�Єдино�о�державно�о�ре-

єстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб—�підпри-

ємців.

Голова В. Кличко

Додато��

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

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

від�28��р�дня�2012�ро���№ 2367�

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

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

15.04.2015�№�370

1.� КЕРІВНИЦТВО� ВИКОНАВЧОГО� ОРГАНУ� КИЇВСЬКОЇ� МІСЬКОЇ� РАДИ� (КИЇВСЬКОЇ�

МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

001-01�Київсь�ий�місь�ий��олова

002�Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онов�І.�В.

003�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєв�П.�О.

004�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�ий�М.�Б.

005�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

006�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�ін�П.�Б.

009�Керівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

2.� АПАРАТ� ВИКОНАВЧОГО� ОРГАНУ� КИЇВСЬКОЇ� МІСЬКОЇ� РАДИ� (КИЇВСЬКОЇ� МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

010�Перший�заст�пни���ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

040�Заст�пни���ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)

3.� СТРУКТУРНІ� ПІДРОЗДІЛИ� АПАРАТУ� ВИКОНАВЧОГО� ОРГАНУ� КИЇВСЬКОЇ� МІСЬКОЇ

РАДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

011�Управління�ор�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�(патронатна�сл�жба)

012�Управління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

018�Управління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації

019�Управління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності��ерівництва�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

021�Управління�до��ментально�о�забезпечення

022�Управління�з�питань�звернень��ромадян

023�Управління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�блічної�інформації

024�Контрольно-аналітичне��правління

025�Управління�інформаційно-�ом�ні�аційних�систем�та�захист��інформації

026�Управління�по�роботі�з�персоналом

027�Управління�міжнародних�зв’яз�ів

028�Юридичне��правління

029�Управління�з�питань�запобі�ання�та�протидії��ор�пції

030�Управління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

031�Управління�матеріально�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення

032�Відділ�з�питань�мобілізаційної�роботи

033�Відділ�забезпечення�роботи�адміністративної��омісії

034�Ре�іональний�відділ�адміністр�вання�Державно�о�реєстр��виборців

035�Се�тор�режимно-се�ретної�роботи

036�Управління�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональних�зв’яз�ів�

038�Відділ�реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень

4.�СТРУКТУРНІ�ПІДРОЗДІЛИ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�(КИ-

ЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

050�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій

051�Департамент�соціальної�політи�и

052�Департамент�промисловості�та�розвит���підприємництва

053�Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри

054�Департамент�фінансів

055�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

056�Департамент�б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення

057�Департамент�земельних�рес�рсів

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

059�Департамент�с�спільних��ом�ні�ації

060�Департамент���льт�ри

061�Департамент�охорони�здоров’я

062�Департамент��ом�нальної�власності�м,�Києва

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

064�Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища

068�Державний�архів�м.�Києва

069�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї

070�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�

071�Департамент�(Центр)�надання�адміністративних�посл��

072�Управління�(інспе�ція)�самоврядно�о��онтролю

5.�РАЙОННІ�В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНІ�АДМІНІСТРАЦІЇ:

100�Голосіївсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

101�Дарниць�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

102�Деснянсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

103�Дніпровсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

104�Оболонсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

105�Печерсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

106�Подільсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

107�Святошинсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

108�Солом’янсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

109�Шевчен�івсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження адресних переліків для виконання робіт 
з капітального ремонту житлового фонду міста Києва у 2015 році

Розпорядження № 346 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 міста Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого роз&
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному технічному ста&
ні:
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Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
1. Äàí³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó òà øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåí-

íÿìè òà ðåêîíñòðóêö³ºþ ë³í³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñòàíö³¿ íà âóë. Ïàíåëüí³é, 2 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ìåòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: çàáåçïå÷åííÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á æèòëîì òà îô³ñ-
íèìè ïëîùàìè, ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â â áþä-
æåò ì³ñòà, á³ëüø ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Çàñîáè çä³éñíåííÿ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó íà â³äâåäåí³é ä³ëÿíö³ ðîçì³ùóþòüñÿ äâà 25-ïîâåðõîâ³ æèòëîâ³ áó-

äèíêè ç íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ (ó òîìó ÷èñë³ ë³í³éíî-äèñïåò÷åð-
ñüêîþ ñòàíö³ºþ, àäì³í³ñòðàòèâíèìè òà îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè.

Òåðèòîð³ÿ ï³äëÿãàº áëàãîóñòðîþ ³ îçåëåíåííþ, â òîìó ÷èñë³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ îáëàøòóâàííÿ
ìàéäàí÷èê³â (äèòÿ÷îãî, â³äïî÷èíêó, ãîñïîäàðñüêîãî, â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê).

Îö³íêà åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
- ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå — âèíèêíåííÿ àáî àêòèâ³çàö³ÿ íåáåçïå÷íèõ ãåîäèíàì³÷íèõ ïðîöå-

ñ³â íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ;
- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå — â³äáóâàºòüñÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ âèêèäàìè ç â³ä-

ïðàöüîâàíèìè ãàçàìè àâòîìîá³ë³â (âóãëåöþ îêñèä, àçîòó äâîîêèñ, âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³). Êîí-
öåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íåçíà÷í³ ³ íå ïåðåâèùóþòü äîïóñòè-
ìèõ ð³âí³â;

- ðîñëèííèé ñâ³ò — çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó íåçíà÷íîìó îáñÿç³ áóäå çä³éñíåíî çã³äíî
ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹1045 â³ä 01.08.2006ð. Âïëèâ êîìïåíñîâàíèé,òàê
ÿê ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîìïåíñàö³éíå âèñàäæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, îêð³ì öüîãî
çàìîâíèêîì áóäå ñïëà÷åíî â³äíîâíó âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü;

- íà ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè, ãðóíòè , òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè, òåõíîãåííå ñåðå-
äîâèùå — íå âïëèâàº;

- ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå —ôóíêö³îíóâàííÿ îá’ºêòà â äàíîìó ì³ñö³ íå ñòâîðèòü ïîã³ðøåííÿ óìîâ
ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ, ò. íåãàòèâíèé âïëèâ éîãî íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå — íåçíà÷íèé.
Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é âèêëþ÷åíå.

Çîáîâ’ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü â³äïîâ³äíî äî íîðì ³ ïðàâèë
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèö-
òâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çä³éñíþâàòèñü â â³äïîâ³äíîñ-
ò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Çàìîâíèê ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê TOB “²íòåë³ò Ïðîåêò”

Â³äãóêè òà ïîáàæàííÿ íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Íàáåðåæíå øîñå, áóä. 2, òåë. 254-65-52.

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ²Ç ÇÀËÓ×ÅÍÍß ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007
¹528/1189 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ
³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òî-
ùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà” (ç³ çì³-
íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ
³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òî-
ùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà” (ç³ çì³-
íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22.10.2007 p. ¹ 1404 “Ïðî
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â íà çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàí-
ñóâàííÿ áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â æèòëîâî¿, ñîö³àëüíî¿ òà
³íøî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ ç ï³ä-

çåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9 (äàë³ — Îá’ºêò ³íâåñòó-
âàííÿ).

1.2. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

1.3. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — 289 228
560,4 ãðí (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ äâàäöÿòü â³ñ³ì òè-
ñÿ÷ ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ãðèâåíü 40 êîï.), ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 48 204 760,06
ãðí (ñîðîê â³ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ãðè-
âåíü 06 êîï.).

2. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå
íîðìàòèâíîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòà-
ö³ºþ,àëå íå á³ëüøå 3 (òðüîõ) ðîê³â ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ Çàìîâíèêîì. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçó-
ºòüñÿ ðîçðîáèòè,ïîãîäèòè òà íàäàòè Çàìîâíèêó íà çàòâåðäæåííÿ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 9
(äåâ’ÿòü) ì³ñÿö³â ç äíÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Çàìîâíèêîì ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. ²íâåñòîð íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïî-
ðóøåííÿ ñòðîê³â ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó (ÿê â ÷àñòèí³, òàê ³ â
ö³ëîìó), ÿêùî öå º íàñë³äêîì íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàí-
íÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, Çàìîâíèêîì, ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà (àáî) Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¿õ îáîâ’ÿçê³â òà ôóíêö³é,
ùî âèïëèâàþòü ç öèõ óìîâ, óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî ïåðåä-
áà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì ³ ñòîñóþòüñÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó.
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò, ïîíåñåíèõ ç ìîìåíòó îãî-

ëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà äî ìîìåíòó ïîâíîãî âèêîíàííÿ
ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü,ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì çàõîä³â ùîäî ï³ä-
ãîòîâêè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó,â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî,âèòðàò,ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íå-
çàëåæíî¿ îö³íêè òà ³íâåíòàðèçàö³¿ îá’ºêòà, âêàçàíîãî â ï.1.3 öèõ óìîâ,
òà ðåöåíçóâàííÿì çâ³òó ïðî òàêó îö³íêó, à òàêîæ ³ç çíåñåííÿì îá’ºêòà,
âêàçàíîãî â ï. 1.3 öèõ óìîâ, ó ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.07.2015 ðîêó ¹779/1643 “Ïðî
ìàéíîâ³ ïèòàííÿ,ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîì-
ïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³”, îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåê-
òóâàííÿì,áóä³âíèöòâîì,ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ (â òîìó ÷èñë³, ñïëàòîþ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà Êèºâà), ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ â³äâå-
äåííÿì, îôîðìëåííÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåð-
æàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà óò-
ðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³,
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà
âëàñíîñò³ íà Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.2.Ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ²íâåñòîð óêëàäàº äîãîâ³ð ç ïðîåêòíîþ
îðãàí³çàö³ºþ, âèçíà÷åíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,òà Äåïàðòàìåíòîì
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ðîçðîáëåííÿ äå-
òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà, âèçíà÷åíîãî â ï. 1 ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2015 ðîêó ¹ 64/929,â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâ-
äè, âóë. Ãàçîïðîâ³äíî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè (íîìåð
çà åêñïë³êàö³ºþ “93”, êîä ïëàíóâàëüíîãî óòâîðåííÿ 4.1.009), òà çàáåçïå-
÷óº ô³íàíñóâàííÿ âêàçàíèõ ðîá³ò â ðîçì³ð³ íå á³ëüøå 680 000,00 ãðí. (øåñ-
òèñòà âîñüìèäåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) ç ÏÄÂ.

3.3. Â³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó ïðî âàðò³ñòü ìàéíà, ñêëàäåíîãî ÒÎÂ
“ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ”ñòàíîì íà 31.01.2015,âàðò³ñòü îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì,
ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, ñòàíîâèòü
6,755 300,00 ãðí (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ãðè-
âåíü 00 êîï.) áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ.

Ó ðàç³, ÿêùî íà ìîìåíò çíåñåííÿ îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà
êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ùî çíà-
õîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíîäàâñòâà íåîáõ³äíî áóäå çä³éñíèòè íåçàëåæíó îö³íêó çàçíà÷åíîãî
ìàéíà, ³íâåñòîð çä³éñíþº ô³íàíñóâàííÿ òàêî¿ îö³íêè çàçíà÷åíîãî îá’ºê-
òà òà ðåöåíçóâàííÿ çâ³òó ïðî òàêó îö³íêó.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî
öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.
Êè¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, â³äøêîäîâóºòüñÿ çà ðàõóíîê ²íâåñòîðà
øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà
Êèºâà ÿê êîøòè â³ä â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, ùî íàëåæèòü Àâòîíîìí³é ðåñ-
ïóáë³ö³ Êðèì,òà ìàéíà,ùî ïåðåáóâàº â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, ó ïîðÿä-
êó òà íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23.07.2015 ¹779/1643 “Ïðî ìàéíîâ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï.Âà-
ñèëÿ Ïîðèêà, 7-9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³”.

3.4. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ ïåðåäàºòüñÿ
²íâåñòîðó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó âëàñí³ñòü, êð³ì ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, ïëîù³ êâàðòèð â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ²íâåñòîðà òà
äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà 97 (äåâ’ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü, ùî ïå-
ðåäáà÷àþòüñÿ äëÿ áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3.5. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â ðîçì³ð³ 1% â³ä
îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ
ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå ìåíøå 2 410 238 ,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ÷îòèðèñ-
òà äåñÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ òðèäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ
ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó. Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòî-
ðîì íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òå-
ðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà, â ìåæàõ ïðîñï.Ïðàâäè,âóë. Ãàçîïðîâ³äíî¿, ïðîñ-
ïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.6. Êîìïåíñàö³ÿ ²íâåñòîðîì Çàìîâíèêó âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêî-
íàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåäïðîåêòíèõ) ðîá³ò ó ðîçì³ð³ 1% (îäíîãî â³ä-
ñîòêà) â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç âðà-
õóâàííÿì ÏÄÂ,ùî ñòàíîâèòü2 892 285,60 ãðí (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîòäåâ’ÿíîñ-
òî äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 60 êîï.), ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ
ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì. Âêàçàí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿ-
ãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïëî-
ùåþ 200 ãà, â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãàçîïðîâ³äíî¿, ïðîñïåêò³â Ãå-
îðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.7. Â³äøêîäóâàííÿ ²íâåñòîðîì âèòðàò, ïîíåñåíèõ êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì
îö³íêè îá’ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî öåí-
òðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè-
¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, òà ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â äëÿ âèõ³äíèõ äà-
íèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè âêàçàíîãî îá’ºêòà ó ðîçì³ð³ 25 411,21 ãðí (äâàä-
öÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà îäèíàäöÿòü ãðèâåíü 21 êîï.), à ñàìå: âèòðà-
òè íà ïîñëóãè òåõí³÷íîãî àðõ³âó ÏÀÒ “Êè¿âïðîåêò”— 6 680,27 ãðí (ø³ñòü
òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü 27 êîï.), äîâ³äêà ÊÏ “Êè¿âñüêå ì³ñüêå
áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè
íåðóõîìîñò³” ùîäî â³äñîòêó ãîòîâíîñò³ áóä³âë³ — 5 044,54 ãðí (ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ ñîðîê ÷îòèðè ãðèâí³ 54 êîï.), ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè — 10
000,00 ãðí (äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.), ïðîâåäåííÿ ðåöåíçóâàííÿ
çâ³òó ïðî îö³íêó— 3 686,40 ãðí (òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ãðè-
âåíü 40 êîï.). Âêàçàí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äå-
ñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà,
â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãàçîïðîâ³äíî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå
òà Ñâîáîäè.

3.8. Â³äøêîäóâàííÿ ²íâåñòîðîì âèòðàò Çàìîâíèêà, ïîíåñåíèõ ç ìî-
ìåíòó îãîëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà äî ìîìåíòó ïîâíîãî âè-
êîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, âðàõîâóþ÷è âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç
ïðîâåäåííÿì çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà ç
ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, îò-
ðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³â-
íèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñ-
ë³, ñïëàòîþ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëà-
òîþ ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â,ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,
âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ â³äâåäåííÿì, îôîðìëåí-
íÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá’ºêò
³íâåñòóâàííÿ.

3.9. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 4 250,00 ãðí íà ðîçðà-
õóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001 â ÃÓÄÊÑóì.Êèºâ³,êîä áàíêó 820019,
êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó
ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

4. ²íôîðìàö³ÿ ³ âèìîãè ùîäî ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ òà ïîäàííÿ ïðî-
ïîçèö³é.

4.1. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà
àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619, òåë. 202-72-91,
202-72-75, 202-76-80 (ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðî-
òÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó
ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñ-
òðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

4.2. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî
àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ
äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê, 36, ê³ì. 619, òåë. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-80 (ïîíåä³ëîê —
ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

4.3. Çà îòðèìàííÿì ðîç’ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá’ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044,ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,36,
ê³ì. 619, òåë. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-80 (ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ ç
10.00 äî 16.00).

4.4. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â
îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó.

¹ Íàçâà Ïîêàçíèê

1 Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 1,098 ãà

2 Ïëîùà çàáóäîâè 7 073,0 ì2

3 Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³, â ò.÷. 30 136,4 ì2

- íàçåìíà ÷àñòèíà 23 355,4 ì2

- ï³äçåìíèé ïàðê³íã 6 781,0 ì2

4
Çàãàëüíà ïëîùà êâàðòèð (âñüîãî):

- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

18 024,5 ì2

3 971,5 ì2

14 053,0 ì2

5

Çàãàëüíà ïëîùà ãðîìàäñüêèõ ïðèì³ùåíü (âñüîãî):
- Ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ (Áóä³âëÿ
“À”, 1 ÷åðãà) 

-Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íà 97 ì³ñöü
(Áóä³âëÿ “Á”, 2 ÷åðãà)

-Òîðãîâåëüíà çîíà (Áóä³âëÿ “Â”, 2 ÷åðãà)

1 494,8 ì2

609,7 ì2

582,8 ì2

302,3 ì2

6
Áóä³âåëüíèé îá’ºì, â ò.÷. (âñüîãî):

- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

85 681,5 ì3

16 026,8 ì3

69 654,7 ì3

Íàçåìíî¿ ÷àñòèíè (âñüîãî): 
- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

67 372,8 ì3

16 026,8 ì3

51 346 ì3

Ï³äçåìíèé ïàðê³íã (2 ÷åðãà) 18 308,7 ì3

7
Ïîâåðõîâ³ñòü, â ò.÷.

- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

14 ïîâ.
24 ïîâ.

- ãðîìàäñüêà ÷àñòèíà 1 ïîâ.

Æèòëîâà ÷àñòèíà
- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

13 ïîâ.
23 ïîâ.

- ï³äçåìíèé ïàðê³íã (2 ÷åðãà) 1 ïîâ.

8
Ê³ëüê³ñòü êâàðòèð (âñüîãî) , â ò.÷:

- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

413
91
322

- 1-ê³ìíàòíèõ êâàðòèð (âñüîãî):
- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

236
52
184

- 2-õ ê³ìíàòíèõ (âñüîãî):
- 1 ÷åðãà
- 2 ÷åðãà

177
39
138

9 Ïëîùà ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó (2 ÷åðãà) 6 781,0 ì2

10 Ê³ëüê³ñòü ìàøèíîì³ñöü ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó 215 ì/ì

11 Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ 3 250,0 ì2

12 Ïëîùà îçåëåíåííÿ 7 150,0 ì2

13 Ïëîùà ïîêðèòòÿ ÔÅÌ 1 810,0 ì2

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàñ íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Ñº÷åíîâà, 8 (øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 186 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 198,20 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî íàäàþòü
îñâ³òí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäîâàíà ïëîùà ÿêèõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ
îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (çàÿâíèêîì ìè ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 13,71700 òèñ. ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë. 257-81-41, 257-12-57).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó —ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
“Òåëåêîìïàí³ÿ “Êè¿â”

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ó òåðì³í íà 3 ðîêè àíòåííî-ô³äåðíó
ñèñòåìó, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà òåëåáàøò³ Êîíöåðíó ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó
òà òåëåáà÷åííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äîðîãîæèöüêà, 10, ïîòóæí³ñòþ 20êÂò,

äëÿ çä³éñíåííÿ åô³ðíîãî ìîâëåííÿ.

Îäí³ºþ ç îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ îðåíäè àíòåííî-ô³äåðíî¿ ñèñòåìè º íàñòóïíèé

ðîçïîä³ë çàâàíòàæåííÿ ïî ïîòóæíîñò³: 10 êÂò âèêîðèñòîâóº äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá

îðåíäîäàâåöü, 10 êÂÒ âèêîðèñòîâóº äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá îðåíäàð.

Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ ñòàíîì íà 31.08.2015 ð. ñòàíîâèòü 676 503,6 ãðí

ç ÏÄÂ, îðåíäíà ñòàâêà 100%, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà çà îäèí ì³ñÿöü ñòàíîâèòü

56 375,3 ãðí ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ áàëàíñîóòðèìóâà÷à: 01001, ì. Êè¿â,

âóë.Õðåùàòèê, 5-Â, Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Òåëåêîìïàí³ÿ

“Êè¿â”.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 278-59-91, 278-27-17.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 308 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) âóë. Ãðàäèíñüêà, 6-á,

1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 40,76 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ

ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïîãîäèííî — 30 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä (áåç ÏÄÂ) — 1,43 ãðí,

çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 42,90 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â

¹ 259 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-ã, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 42,50 êâ.ì,

ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïîãîäèííî —

30 ãîä.íà òèæäåíü,îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä (áåç ÏÄÂ) —1,40 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) —42,00 ãðí,òåðì³í îðåíäè

2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà

ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:

02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À (êàá.¹ 303),
âèêëèêàº íà 11.11.2015 ðîêó íà 10.00 â³äïîâ³äà÷à Êðèâîíîæêî À.². ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
ÏÀÒ “Àêöåíò-Áàíê” äî Êðèâîíîæêî À.². ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

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

Ñóääÿ Â.Î. Âîëîøèí

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº Ñòðàò³óñà Ðîìàíà Ëåîí³äîâè÷à, ÿêèé ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîâ. Ðèëüñüêèé, 3, êâ. 29 ïðî òå, ùî 19 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó î 09.15 Äí³ïðîâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì
ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 3 áóäå ðîçãëÿäàòèñü öèâ³ëüíà ñïðàâà
çà ïîçîâîì Äðàíí³ê Ë.². äî Ñòðàò³óñà Ð.Ë. ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Äàíà îñîáà âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Ó âèïàäêó íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ë. Ì. Âèíè÷åíêî

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº íà
19.11.2015 ðîêó î 14.00 Äîíöîâó-Êðàñþê Ãàëèíó Ïàâë³âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
Êîâàëü ²ííè Ìèêîëà¿âíè äî Äîíöîâî¿-Êðàñþê Ãàëèíè Ïàâë³âíè ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ,ùî âòðàòèëà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîì.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â éîãî
â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î.À.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 44318
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Ó Â²ÄÏÎÂ²ÄÜ íà ïîáàæàííÿ
ñâî¿õ êë³ºíò³â ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ ðîç-
ì³ñòèëî íà êîðïîðàòèâíîìó ñàé-
ò³ âåá-ñåðâ³ñ, ÿêèé ó äîñòóïí³é
ôîðì³ çíàéîìèòü ç ïðîöåñîì
âèðîáíèöòâà òà ïîñòà÷àííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿ ó áóäèíêè êèÿí. Ñåð-
â³ñ äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè çà ðîç-
ïîä³ëîì êîæíî¿ ãðèâí³, îïëà-
÷åíî¿ ïîáóòîâèì ñïîæèâà÷åì ó
ïðèâ’ÿçö³ äî òàðèôó íà åëåêòðî-
åíåðã³þ (Ñòðóêòóðà òàðèôó íà
åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ íàñåëåííÿ).

«Ìè àêòèâíî âïðîâàäæóºìî
ÿê³ñíî íîâ³ ñòàíäàðòè âçàºìî-

ä³¿ ç³ ñïîæèâà÷àìè äëÿ â³ò÷èç-
íÿíîãî ðèíêó òåïëî- òà åëåê-
òðîåíåðã³¿, îð³ºíòóþ÷èñü íà äî-
ñâ³ä ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ
îïåðàòîð³â. Çàáåçïå÷åííÿ íà-
øèõ êë³ºíò³â îá’ºêòèâíîþ òà
ïðîçîðîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî âè-
ðîáíèöòâî ïîñëóã ³ ñòðóêòóðó
¿õ âàðòîñò³ º îáîâ’ÿçêîâîþ ïå-
ðåäóìîâîþ ïîäàëüøîãî åôåê-
òèâíîãî ðîçâèòêó âçàºìèí êîì-
ïàí³¿ ç³ ñâî¿ìè êë³ºíòàìè»,—
çàçíà÷èâ êîìåðö³éíèé äèðåê-
òîð ÏÀÒ ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ ªâãåí
Áóøìà �

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÊÎ «Êè¿âçå-
ëåíáóä», 20 000 äåðåâ ó ïàðêîâî-
ìó ãîñïîäàðñòâ³ ñòîëèö³ ï³äëÿãà-
þòü ñàí³òàðí³é îáð³çö³, 8 000 ç
ÿêèõ — òîïîë³. Ðîáîòè âæå ïðî-
âåäåí³ íà âóë. Ðàêåòí³é, Ìàòå Çà-
ëêè, Çäîëáóí³âñüê³é, áóëüâàð³ Ñå-
ðàôèìîâè÷à, Âåðíàäñüêîãî. Ñâîº-
÷àñíà ñàí³òàðíà òà ôîðìîâî÷íà
îáð³çêà äåðåâ äîçâîëèòü óáåçïå-
÷èòè ïåðåõîæèõ â³ä àâàð³éíèõ ã³-
ëîê, çàçíà÷àþòü ó êîìóíàëüíîìó
îá’ºäíàíí³.

«Ìàéñòðè ïàðêîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ïðîâåëè ðåòåëüíèé îãëÿä çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü íà áàëàíñîâèõ

òåðèòîð³ÿõ. Ïîíàä 20 000 äåðåâ
äîñÿãëè ñâîº¿ â³êîâî¿ ìåæ³ ³ òîìó
ïîòðåáóþòü á³ëüø ðåòåëüíîãî äî-

ãëÿäó, â òîìó ÷èñë³ ³ ñàí³òàðíî¿ òà
ôîðìîâî÷íî¿ îáð³çêè. Äî ê³íöÿ
öüîãî ðîêó ôàõ³âö³ ïëàíóþòü âè-
äàëèòè 539 äåðåâ, à íà ¿õ ì³ñö³ âè-
ñàäèòè íîâ³ âóëè÷í³ íàñàäæåííÿ,
ì³ñöÿ äëÿ ïîñàäêè ÿêèõ ãîòóþòü-
ñÿ âæå ñüîãîäí³»,— ïîâ³äîìèëè ó ÊÎ
«Êè¿âçåëåíáóä».

Äëÿ âèñàäêè ðîñëèí ó ì³ñüêî-
ìó ðîçñàäíèêó «Òåðåìêè» ï³äãî-
òóâàëè ñàäæàíö³ ðîá³í³¿ ïñåâäî-
àêàö³¿, êëåíó ãîñòðîëèñòîãî, ëè-
ïè äð³áíîëèñòî¿ òà øèðîêîëèñ-
òî¿ òà òîïîë³ (÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³),
ùî íå ïóøèòü òà íå âèêëèêàº
àëåðã³þ �

ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ ñòâîðèëî ³íôîãðàô³êó
ïðî âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðã³¿ 
òà ôîðìóâàííÿ ¿¿ âàðòîñò³

4 ÒÀ 5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ ó Êèºâ³ â³ä-
áóäóòüñÿ äâà êîíöåðòè êëàñè÷-
íî¿ ìóçèêè, ïðèñâÿ÷åí³ 70-é ð³÷-
íèö³ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Òàê, ó ñåðåäó î 19.00 â Íà-
ö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè
(Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, 2) çàïëà-
íîâàíèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ Íà-
ö³îíàëüíîãî çàñëóæåíîãî àêàäåì³÷-
íîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Óêðà-
¿íè òà Íàö³îíàëüíî¿ çàñëóæåíî¿
àêàäåì³÷íî¿ êàïåëè Óêðà¿íè «Äóì-
êà»,Ì³õàåëÿ Øåíõàéòà (äèðèãåíò),
Äåíí³ Â³ëüêå (îðãàí), Óòå Çåëüá³ê
(ñîïðàíî) òà Àíäðåàñà Øàéáíåðà

(áàðèòîí).Ó ïðîãðàì³ — õîðîâ³ òà
îðãàíí³ òâîðè Éîãàííåñà Áðàìñà,
Ãåíð³õà Øþòöà, «Í³ìåöüêèé ðåê-
â³ºì» Éîãàííåñà Áðàìñà.

Ó ÷åòâåð î 19.30 â Íàö³îíàëü-
íîìó áóäèíêó îðãàííî¿ òà êàìåð-
íî¿ ìóçèêè Óêðà¿íè (âóë. Âåëè-
êà Âàñèëüê³âñüêà, 77) â³äáóäåòü-
ñÿ êîíöåðò çà ó÷àñòþ Íàö³îíàëü-
íî¿ çàñëóæåíî¿ àêàäåì³÷íî¿ êàïå-
ëè Óêðà¿íè «Äóìêà» òà îðãàí³ñòà
Äåíí³ Â³ëüêå.

Çàõîäè â³äáóäóòüñÿ çà ï³äòðèì-
êè Ïîñîëüñòâà Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Í³ìå÷÷èíà â Óêðà¿í³ �

20 000 äåðåâ ó ì³ñò³ ï³äëÿãàþòü ñàí³òàðí³é îáð³çö³

70-é ð³÷íèö³ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè ïðèñâÿ÷åíî

ÇÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ªÞ ÄÑÍÑ, ñòàíîì íà 3 ëèñòîïàäà
ó 7 ðàéîíàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òðèâàº ãàñ³ííÿ 9 ëî-
êàë³çîâàíèõ îñåðåäê³â òë³ííÿ òîðôó íà çàãàëüí³é
ïëîù³ áëèçüêî 39,1 ãà.

Ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ â³ä ÄÑÍÑ çàëó÷åíî 168
îñ³á òà 58 îäèíèöü òåõí³êè. Ðàä³àö³éíèé ôîí ó Êè-

ºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ íîð-
ìè òà ñêëàäàº â ñåðåäíüîìó 10-11 ì³êðîðåíòãåí íà
ãîäèíó (áåçïå÷íèé ð³âåíü ðàä³àö³éíîãî ôîíó — äî
30 ì³êðîðåíòãåí íà ãîä).

Ç ïîòî÷íîþ ñèòóàö³ºþ ùîäî îñåðåäê³â òë³ííÿ òîð-
ôó ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà Êàðò³ ïîæåæ òîðôîâèù
çà ïîñèëàííÿì: https://www.google.com/maps/d/
u/0/embed?mid=zJ-Z7Ba8z0eQ.kWqJXCpa1XOs.

ÃÓ Äåðæñàíåï³äñëóæáè ó ì. Êèºâ³ òà Äåðæàâíà óñ-
òàíîâà «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð
Äåðæñàíåï³äñëóæáè Óêðà¿íè» ïðîäîâæóþòü ïðîâî-
äèòè äîñë³äæåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ó ïëàíî-
âîìó ðåæèì³.

Ó âèïàäêó ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ ÊÌÄÀ òà ÑÅÑ áó-
äå íåãàéíî îïîâ³ùåíî íàñåëåííÿ ñòîëèö³ �

Íà Êè¿âùèí³ ãàñÿòü îñåðåäêè
òë³ííÿ òîðôó

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÞ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè ñòî-
ëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ òà ÑÁÓ ïðèïèíåíî
ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ïîòóæíîãî
êîíâåðòàö³éíîãî öåíòðó, ÿêèé ä³ÿâ
íà òåðèòîð³¿ Êèºâa òà Ìèêîëàºâa.

Îðãàí³çàòîðàìè çëî÷èííîãî á³ç-
íåñó âèÿâèëèñÿ ñëóæáîâ³ îñîáè ê³ëü-
êîõ äåðæï³äïðèºìñòâ òà 36-ð³÷íèé

óðîäæåíåöü Ìèêîëàºâà, ÿê³ íàëà-
ãîäèëè ñõåìó çàâîëîä³ííÿ äåðæêîø-
òàìè øëÿõîì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà
ðàõóíêè ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ
çà í³áèòî ïîñòàâëåíó äî äåðæðå-
çåðâó ñ³ëüãîñïïðîäóêö³þ.Ó ïîäàëü-
øîìó êîøòè ïåðåâîäèëèñÿ ó ãîò³â-
êó òà ðîçïîä³ëÿëèñÿ ì³æ ó÷àñíèêà-
ìè çëî÷èííî¿ ñõåìè.

Çà ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ êîíâåðòöåíòðó
îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â ñêëàâ ïîíàä
200 ìëí ãðí.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â
ïðàâîîõîðîíö³ âèëó÷èëè ïå÷àòêè
äåê³ëüêîõ äåñÿòê³â ï³äïðèºìñòâ,
çàä³ÿíèõ ó çëî÷èíí³é ñõåì³, à òà-
êîæ ãðîøîâ³ êîøòè.

Íàðàç³ òðèâàþòü íåâ³äêëàäí³
ñë³ä÷³ ä³¿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ òà
ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
óñ³õ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî îðãàí³çà-
ö³¿ òà ðîáîòè êîíâåðòàö³éíîãî
öåíòðó �

Ïðàâîîõîðîíö³ âèêðèëè êîíâåðòàö³éíèé 
öåíòð ç îá³ãîì ó 200 ìëí ãðí

Ì²ÑÜÊÀ âëàäà ïðîäîâæóº ñï³âïðàöþ ç³ Ñâ³òîâèì
áàíêîì ùîäî îïòèì³çàö³¿ òà ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿
ñõåìè Êèºâà. Òàê, ó Äåïàðòàìåíò³ òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè â³äáóëàñÿ íàðàäà, äå îáãîâîðèëè ïðî-

ïîçèö³¿ Ñâ³òîâîãî áàíêó ùîäî â³äêðèòòÿ 25 íîâèõ
ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, îïòèì³çàö³¿
ðîáîòè 91 ìàðøðóòó, ó òîìó ÷èñë³ çàêðèòòÿ äóáëþ-
þ÷èõ îäèí îäíîãî ìàðøðóò³â, òà îðãàí³çàö³¿ ðîáî-
òè 19 ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó çà îíîâ-
ëåíîþ ìîäåëëþ.

Çàõ³ä â³äáóâñÿ çà ó÷àñò³ ðàäíèêà Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Îëåêñàíäðà Êóáðàêîâà, äèðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Îëåê-
ñàíäðà Êîçëîâñüêîãî, ïðåäñòàâíèê³â Äåïàðòàìåíòó
ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é, Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðå-
âåçåíü, ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».

ßê çàçíà÷èëè ó ÄÒ², îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî
îïòèì³çàö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ìîäåë³ Êèºâà áóäå ïðèé-
íÿòå ï³ñëÿ íàäàííÿ åêñïåðòàìè Ñâ³òîâîãî áàíêó ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â çà ìàðøðóòàìè, êîòð³ ï³ä-
ëÿãàþòü îïòèì³çàö³¿ �

Â Êèºâ³ ïëàíóþòü â³äêðèòè íîâ³ ìàðøðóòè
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