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Ç² ÂÕÎÄÓ äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó
êðàñóþòüñÿ îáëàøòîâàí³ êëóìáè,
íàö³îíàëüíèé ñòÿã íàä äâåðèìà,
à çàì³ñòü ñòðàøíèõ íàäïèñ³â ïðî
õâîðîáè — ÿñêðàâ³ êàðòèíêè òà øà-
ôè ç ³ãðàøêàìè. Ñàìå òàê âèãëÿ-
äàº îíîâëåíå ïðèéìàëüíå â³ää³-
ëåííÿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 4 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó. Éî-
ãî îô³ö³éíî â³äêðèëè ï³ñëÿ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó. Ïîáóâàâ íà ö³é

ïîä³¿ ³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.
Ìåäïåðñîíàë ïîêàçàâ éîìó, ÿê çì³-
íèâñÿ ï³ñëÿ îíîâëåííÿ ïåðøèé
ïîâåðõ äèòÿ÷îãî ìåäçàêëàäó. «Îñü
òóò ó íàñ ôîòî â³ää³ëåííÿ äî ðå-
ìîíòó, à îñü äèâ³òñÿ, ÿê âäàëîñÿ
îáëàøòóâàòè ãàðäåðîáíó. Òàêîæ
ìè ðîçðîáèëè àíêåòè äëÿ áàòüê³â,
ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê ïîêðàùèòè íà-
øó ðîáîòó»,— ðîçïîâ³ëà ãîëîâíèé
ë³êàð äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³

¹ 4 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó Âà-
ëåíòèíà Çàëåñüêà.

«Êîëè ÿ áóâ ó ªâðîï³, òî çâåð-
íóâ óâàãó íà òå, ùî òàì ³ç æîäíî¿
ë³êàðí³ òåáå íå âèïóñòÿòü áåç àí-
êåòè. Îòæå, ìè ðóõàºìîñÿ â ïðà-
âèëüíîìó íàïðÿìêó»,— óñì³õà-
þ÷èñü, çàçíà÷èâ ìåð ì³ñòà. Ï³ä ÷àñ
îãëÿäèí îíîâëåíîãî ïðèéìàëüíî-
ãî â³ää³ëåííÿ éîìó ïîêàçàëè êà-
á³íåòè ìåäïðàö³âíèê³â òà ïàëàòè
äëÿ ä³òåé. Ì³ñüêèé ãîëîâà ïîñï³ë-
êóâàâñÿ ç áàòüêàìè ³ áóâ çàäîâî-
ëåíèé ïîáà÷åíèì. «ª íàâ³òü äó-
øîâ³ êàá³íè, äèâàíè äóæå çðó÷í³.
Ðàí³øå áóëî çíà÷íî ã³ðøå, çàðàç
ïðîñòî ³äåàëüíî. Äî íàñ ìîæóòü
ïðèéòè â³äâ³äóâà÷³, ³ òóò âñå äóæå
çðó÷íî»,— ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè
êèÿíêà Ðóñàë³íà.

Çàãàëîì êàï³òàëüíèé ðåìîíò
ë³êàðí³ ¹ 4 òðèâàâ äâà ì³ñÿö³, êîø-
òè — 890 òèñ. ãðí — áóëè âèä³ëåí³
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó â ñåðïí³ öüî-
ãî ðîêó. «Ìè ïðîäîâæóºìî ìîäåð-
í³çàö³þ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà,
çîêðåìà ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â. Íàé-
ãîëîâí³øå, ùî ó íàñ º — öå ä³òè,

òîìó äâà íàøèõ ïð³îðèòåòè — îñ-
â³òà òà îõîðîíà çäîðîâ’ÿ»,— çàóâà-
æèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
Âàëåíòèíè Çàëåñüêî¿,óìîâè â ïðèé-
ìàëüíîìó â³ää³ëåíí³ íàìàãàëèñÿ
çðîáèòè ìàêñèìàëüíî íàáëèæå-
íèìè äî äîìàøí³õ, ùîá ä³òè íå
â³ä÷óâàëè ñòðåñó â³ä ïåðåáóâàííÿ
â ë³êàðí³. «Íàøîìó çàêëàäó 53 ðî-
êè, ³ ëèøå òåïåð òóò âïåðøå ïðîâî-
äèâñÿ êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Áóëî
ïåðåîáëàäíàíî âõ³ä ç ïàíäóñàìè
äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè, ïðîâåäåíî çàì³íó êîìó-
í³êàö³é, â³êîí. Ìè òàêîæ â³äêðèëè
ãàðäåðîáíó, ê³ìíàòó äëÿ â³äïî÷èí-
êó ïåðñîíàëó. Óæå íàñòóïíîãî ðî-
êó Â³òàë³é Êëè÷êî ïîîá³öÿâ âèä³ëè-
òè êîøòè íà ðåìîíò âñ³õ ïîâåðõ³â
ë³êàðí³. Ìè ñüîãîäí³ ñïîâíåí³ âïåâ-
íåíîñò³, ùî öå òàê ³ áóäå»,— ãîâî-
ðèòü ïàí³ Âàëåíòèíà Çàëåñüêà.

Îêð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ â³çèòó äî
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ìåð ì³ñòà â êîìåí-
òàðÿõ æóðíàë³ñòàì ïîîá³öÿâ íà-
ñòóïíîãî ðîêó çá³ëüøèòè îêëàä
ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì ñòîëèö³ �

20 ðîê³â ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³ ¹ 4 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ëÿêàëî
â³äâ³äóâà÷³â ñ³ðèìè ñò³íàìè òà ïîäåðòèìè ñòåëÿ-
ìè. Îäíàê öüîãî ðîêó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóëî
âèä³ëåíî ìàéæå 900 òèñ. ãðí íà ïðîâåäåííÿ ðå-
ìîíòó. Â³í òðèâàâ äâà ì³ñÿö³. Çà öåé ÷àñ çàì³íèëè
êîìóí³êàö³¿, â³êíà, ïîâí³ñòþ â³äðåìîíòóâàëè
ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ òà ÷àñòêîâî ïåðøèé ïî-
âåðõ ë³êàðí³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ îíîâëåíîãî ïðèéìàëüíîãî â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 4 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó (íà ôîòî) ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè, ÿê âèãëÿäàâ ìåäçàêëàä 
äî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, òà ÿê çì³íèâñÿ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿  

Ó 2015 ðîö³ 
íà ô³íàíñóâàííÿ 
äîðîæíüî¿ ãàëóç³ 
â ñòîëèö³ âèä³ëåíî
á³ëüøå 1 ìëðä ãðí

«Áþäæåòîì ì³ñòà íà 2015 ð³ê çàáåç-

ïå÷åíî ô³íàíñóâàííÿ äîðîæíüî¿ ãà-

ëóç³ ñòîëèö³ íà ñóìó á³ëüøå 1 ìëðä

ãðí.Êèÿíè âæå ìîæóòü îö³íèòè îíîâ-

ëåí³ Ñâÿòîøèíñüêèé òà Êîâåëüñüêèé

øëÿõîïðîâîäè, ïëîùó Ïåðåìîãè ³

áóëüâàð Øåâ÷åíêà, à òàêîæ áàãàòî

³íøèõ âóëèöü, íà ÿêèõ òðèâàëèé ÷àñ

íå ïðîâîäèëîñÿ æîäíèõ ðåìîíòíèõ

ðîá³ò.À íà íàñòóïíèé ð³ê ïëàíóºòüñÿ

çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ íà 30 % ³,

â³äïîâ³äíî, çðîñòå ê³ëüê³ñòü â³äðå-

ìîíòîâàíèõ âóëèöü»,— çàÿâèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ âè¿ç-

íî¿ íàðàäè çà ï³äñóìêàìè ð³÷íî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ «Êè¿âàâòîäîðó». Ìåð çàçíà-

÷èâ,ùî âïåðøå çà îñòàíí³ ðîêè ó ì³ñ-

ò³ çîñåðåäèëè óâàãó íà îíîâëåíí³ ì³æ-

êâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðèáóäèí-

êîâèõ òåðèòîð³é. Ó 2015 ðîö³ çä³é-

ñíåíî êàï³òàëüíèé òà ïîòî÷íèé ðå-

ìîíòè 570-òè òàêèõ îá’ºêò³â. Â³òàë³é

Êëè÷êî òàêîæ çàóâàæèâ, ùî âëàäà

Êèºâà ïëàíóº çá³ëüøèòè òåìïè ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò íà ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ

íàñòóïíîãî ðîêó. «Ùå áàãàòî äîð³ã ó

ì³ñò³ ïîòð³áíî â³äðåìîíòóâàòè.Òîìó

ïëàíóºìî çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ

«Êè¿âàâòîäîðó» íà íàñòóïíèé ð³ê, ÿê

ì³í³ìóì, íà 30 % ïîð³âíÿíî ç íèí³ø-

í³ì ðîêîì»,— íàãîëîñèâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà.

Áëèçüêî 90 òèñÿ÷ êèÿí
äîëó÷èëèñÿ 
äî íàïèñàííÿ 
Âñåóêðà¿íñüêîãî 
äèêòàíòó íàö³îíàëüíî¿
ºäíîñò³

Ó Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìî-

âè äî íàïèñàííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî

äèêòàíòó íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³ äîëó-

÷èëèñÿ ìàéæå âñ³ øêîëè òà ïðîôå-

ñ³éíî-òåõí³÷í³ ó÷èëèùà ñòîëèö³. Ïðî

öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî, ÿêà âçÿëà

ó÷àñòü ó íàïèñàíí³ äèêòàíòó ç ðàä³î-

òðàíñëÿö³ºþ ³ç ×åðâîíîãî êîðïóñó

ÊÍÓ ³ì.Ò. Øåâ÷åíêà. «Çà íàøèìè ï³ä-

ðàõóíêàìè, âçÿòè ó÷àñòü ó ö³é àêö³¿

âèñëîâèëè áàæàííÿ áëèçüêî 90 òè-

ñÿ÷ êè¿âñüêèõ ä³òëàõ³â—ïîíàä 70 òè-

ñÿ÷ øêîëÿð³â òà ùå ìàéæå 20 òèñÿ÷

ñòóäåíò³â ÏÒÓ.Óò³ì, ãîëîâíå â ö³é àê-

ö³¿ — íå ïåðåìîãà ÷è íàïèñàííÿ òåê-

ñòó áåç ïîìèëîê, à ó÷àñòü òà ïîøàíà,

ÿêó ìè â³ääàºìî íàø³é ð³äí³é ìîâ³.

Àäæå ìîâà — öå òå, ùî íàñ îá’ºäíóº,

ùî ôîðìóº íàøó íàö³þ. Òîìó ñàìå

ñüîãîäí³ íàì íàäçâè÷àéíî âàæëèâî

ãîâîðèòè,ïèñàòè,÷èòàòè óêðà¿íñüêîþ

ìîâîþ òà ëþáèòè ¿¿»,— ï³äêðåñëèëà

âîíà. Íàãàäàºìî, ùî ó÷îðà ç íàãîäè

Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè

ó ×åðâîíîìó êîðïóñ³ ÊÍÓ ³ì.Ò. Øåâ-

÷åíêà â³äáóëàñÿ àêö³ÿ ç íàïèñàííÿ

þâ³ëåéíîãî — 15-ãî Âñåóêðà¿íñüêî-

ãî äèêòàíòó íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³. Çà-

õ³ä âïåðøå òðàíñëþâàâñÿ íå ëèøå

ïî ðàä³î, à é ïî òåëåáà÷åííþ.
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Ë³êóâàííÿ ç êîìôîðòîì
� Ó ìåäì³ñòå÷êó ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³äêðèëè ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿

êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 4 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січня

2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради № 195/2098 від 5 листопада 2015 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор'
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.11.2015 № 1076 «Про схвален'
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січ'
ня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28�січня�2015�ро���№�60/925�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2015�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«24�856�363,05»,

«23� 042� 533,4»� замінити� цифрами�

«25�316�363,05»,�«23�502�533,4»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«24�157�126,46»,

«19� 464� 377,65»,� замінити� цифрами�

«24�617�126,46»,�«19�924�377,65»�відповідно.

1.2.�У�п�н�ті�2�цифри�«19�464�377,65»�замі-

нити�цифрами�«19�924�377,65».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

3�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січ-

ня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2015�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно&о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення���&а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо&о�прийняття.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�рішення

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но&о�розвит��.
Київський міський голова 

В.  Кличко 

Про надання дозволу Київському університету 
імені Бориса Грінченка на списання шляхом продажу 

транспортного засобу, який належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 137/2040 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до частини шостої статті 75 Господарського кодексу України, частини дев’ятої статті 78 Госпо'

дарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професій'
ну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про за'
твердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади міста Києва» та враховуючи звернення Київського університету імені Бо'
риса Грінченка (лист від 13 жовтня 2014 року № 889), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�Київсь�ом���ніверситет�

імені�Бориса�Грінчен�а�на�списання�шляхом

продаж��за�незалежною�оцін�ою�на�а��ціоні

автомобіля�мар�и�DAEWOO,�модель�LANOS

D5x550,�державний�номер�305 82�КА,�номер

��зова�SUPTF486D1W124978,�пробі&�275648

�м,�2001�ро���вип�с��,�первісною�балансовою

вартістю�55509,00�&рн,�залиш�овою�балансо-

вою�вартістю�0,00�&рн.,�я�ий�належить�до��о-

м�нальної�власності�територіальної�&ромади

міста�Києва.

2.�Київсь�ом���ніверситет��імені�Бориса�Грін-

чен�а:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а��ціоні�транспортно&о�засоб�,

зазначено&о���п�н�ті�1�цьо&о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж��транспорт-

но&о�засоб�,�спрям�вати�до�бюджет��міста�Ки-

єва.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України Змієвського Миколи Івановича
Рішення Київської міської ради № 127/2030 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже'
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541'III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216'IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на&ородження�Почес-

ною�&рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Змієв-

сь�о&о�Ми�оли�Івановича —�слюсаря-ремонт-

ни�а�енер&о-механічно&о��правління�п�блічно-

&о�а�ціонерно&о�товариства�«На��ово-вироб-

ниче�об’єднання�«Київсь�ий�завод�автомати-

�и�ім.�Г.�І.�Петровсь�о&о»�за�ба&аторічн��с�м-

лінн��працю,�висо�ий�професіоналізм,�ва&о-

мий�особистий�внесо����розвито��вітчизняно-

&о�машиноб�д�вання.

2.�Управлінню�по�роботі�з�персоналом�апара-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�під&от�-

вати��лопотання�про�на&ородження�Почесною

&рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Змієвсь�о&о�Ми-

�оли�Івановича —�слюсаря-ремонтни�а�енер&о-

механічно&о��правління�п�блічно&о�а�ціонерно-

&о�товариства�«На��ово-виробниче�об’єднання

«Київсь�ий�завод�автомати�и�ім.�Г.�І.�Петров-

сь�о&о»�за�ба&аторічн��с�млінн��працю,�висо�ий

професіоналізм,�ва&омий�особистий�внесо���

розвито��вітчизняно&о�машиноб�д�вання.

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

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

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

&іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження детального плану території 
в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської,

Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 46/1949 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про

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

ВИРІШИЛА:

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

ня�місь�ої�про&рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві»�та�і�зміни�та

позиції:

— позицію�125�Перелі���містоб�дівної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві

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

м.�Києві)�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

2.�Затвердити�детальний�план�території�в�межах�Повітрофлотсь�о&о�проспе�т�,�в�лиць�Со-

лом’янсь�ої,�Механізаторів,�К�дряшова�та�залізничних��олій���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

відповідно�до�основних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів,�що�додаються,�з��рах�ванням�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02.06.2015�№ 607/1471�«Про�визначення�перелі���земельних�діляно�

для�опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�права�оренди�на�них)�на�земельних�тор&ах».

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

125 ДПТ в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської, Механізаторів,
Кудряшова та залізничних колій у Солом'янському районі м. Києва

2.1.003 196,14

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.09.2015�№ 46/1949

Основні техніко'економічні показники детального плану території в межах
Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської, Механізаторів, 

Кудряшова та залізничних колій у Солом’янському районі м. Києва
Показники Одиниці

виміру
Кількість

Існуючий стан Етап від 3 до 7 років Етап від 15 до 20 років

Територія в межах проекту  
у тому числі:

га 196,14

+ житлова забудова га 60,86 68,55 69,25

у тому числі:

а) квартали садибної забудови га 0,57 0,57 0

б) квартали багатоквартирної
забудови (з урахуванням
гуртожитків)

га 60,29 68,55 69,25

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

га 5,92 6,16 6,18

+ зелені насадження (крім
зелених насаджень
мікрорайонного значення)

га 3,46 4,73 4,73

+ вулиці, площі (крім вулиць
мікрорайонного значення)

га 43,43 43,43 43,81

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

га 81,57 70,64 69,55

+ інші території га 0,9 0,96 0,96

Чисельність населення всього, у
тому числі:

осіб 30 048 32 676 34 257

+ у багатоповерховій забудові (з
урахуванням гуртожитків)

осіб 30 028 32 656 34 257

+ у садибній забудові осіб 20 20 +

+ у багатоповерховій забудові
(без урахування гуртожитків)

осіб 27 461 30 089 31 690

Щільність населення, у тому
числі:

осіб/га 494 479 494

+ у багатоповерховій забудові (з
урахуванням гуртожитків)

осіб/га 494 479 494

+ у садибній забудові осіб/га 35 35 +

Київський міський голова В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Ільченка Миколи Васильовича
Рішення Київської міської ради № 126/2029 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже'
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541'III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216'IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на&ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У�раїни�Ільчен�а�Ми�оли�Ва-

сильовича —�провідно&о�інженера-�онстр��то-

ра�спеціально&о��онстр��торсь�о&о�бюро�п�б-

лічно&о�а�ціонерно&о�товариства�«На��ово-ви-

робниче�об’єднання�«Київсь�ий�завод�автома-

ти�и�ім.�Г.�І.�Петровсь�о&о»�за�ба&аторічн��с�м-
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лінн��працю,�висо�ий�професіоналізм,�ва&о-

мий�особистий�внесо����розвито��вітчизняно-

&о�машиноб�д�вання.

2.�Управлінню�по�роботі�з�персоналом�апа-

рат��ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

&от�вати��лопотання�про�на&ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У�раїни�Ільчен�а�Ми�о-

ли�Васильовича —�провідно&о�інженера-�онс-

тр��тора�спеціально&о��онстр��торсь�о&о�бю-

ро�п�блічно&о�а�ціонерно&о�товариства�«На-

��ово-виробниче�об’єднання�«Київсь�ий�завод

автомати�и�ім.�Г.�І.�Петровсь�о&о»�за�ба&ато-

річн��с�млінн��працю,�висо�ий�професіона-

лізм,�ва&омий�особистий�внесо����розвито�

вітчизняно&о�машиноб�д�вання.

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

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

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

&іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею близько
0,50 га, розміщеній поміж житлових будинків №№ 24, 26'а, 28 

на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 31/1934 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд
України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи чис'
ленні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�близь-

�о�0,50�&а,�розміщеній�поміж�житлових�б�дин-

�ів�№№ 24,�26-а,�28�на�в�лиці�Лятошинсь�о-

&о���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�стат�с

с�вер�.

2.�Ком�нальном��підприємств��по��триманню

зелених�насаджень�Голосіївсь�о&о�район��ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо&о�ор&ан��Київ-

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

адміністрації)�здійснити�ор&анізаційно-правові

заходи�щодо�оформлення�права�постійно&о�зем-

ле�орист�вання�земельною�ділян�ою�площею

близь�о�0,50�&а,�розміщеною�поміж�житлових�б�-

дин�ів�№№24,�26-а,�28�на�в�лиці�Лятошинсь�о-

&о���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор&аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла&о�строю�та

озеленення�земельної�ділян�и�площею�близь-

�о�0,50�&а,�розміщеної�поміж�житлових�б�дин-

�ів�№№ 24,�26-а,�28�на�в�лиці�Лятошинсь�о&о

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�&а-

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

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

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 1,30 га (земельна ділянка комунальної власності 

територіальної громади міста Києва) на вул. Івана Крамського,
10 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 4/1907 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд
України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень і приведення його до ви'
мог чинного законодавства, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�орієнтовною�пло-

щею�1,30�&а�на�в�лиці�Івана�Крамсь�о&о,�10��

Святошинсь�ом��районі�стат�с�с�вер�.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с�верів�Святошинсь�о&о�район��м.�Києва.

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

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�о&о�райо-

н��м.�Києва�здійснити�ор&анізаційно-правові

заходи�щодо�оформлення�права�постійно&о

�орист�вання�земельною�ділян�ою�орієнтов-

ною�площею�1,30�&а�на�в�л.�Івана�Крамсь�о-

&о,�10���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�о&о�райо-

н��м.�Києва�здійснити�ор&анізаційно-правові

заходи�щодо�бла&о�строю�земельної�ділян�и

орієнтовною�площею�1,30�&а�на�в�л.�Івана�Крам-

сь�о&о,�10���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Ви�онавчом��ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

проінформ�вати�Святошинсь���районн����міс-

ті�Києві�державн��адміністрацію�про�прийнят-

тя�цьо&о�рішення.

6.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�&а-

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

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�рішення

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и,�на�постій-

н���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�міс-

тоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�ван-

ня.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею близько
0,40 га, розміщеної на вулиці Лятошинського, 26'б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 30/1933 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд
України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи чис'
ленні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�близь�о�0,40

&а,�розміщеній�на�в�лиці�Лятошинсь�о&о,�26-б ��Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�стат�с�с�вер�.

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

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

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

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор&ані-

заційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно&о�земле�орист�вання�земельною

ділян�ою�площею�близь�о�0,40�&а,�розміще-

ною�на�в�лиці�Лятошинсь�о&о,�26-б���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор&аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла&о�строю�та�озе-

ленення�земельної�ділян�и�площею�близь�о

0,40�&а,�розміщеної�на�в�лиці�Лятошинсь�о&о,

26-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�&а-

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

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

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,30 га на вул. Тимофія Шамрила, біля будинків 12, 14, 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 116/2019 від 8 жовтня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

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

орієнтовною�площею�0,30�&а�на�в�л.�Тимофія

Шамрила,�біля�б�дин�ів�12,�14,���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва�з&ідно�з�додат�ом�до�цьо-

&о�рішення.

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

леної�зони�м.�Києва�та��онцепції�форм�вання

зелених�насаджень�в�центральній�частині�міс-

та�на�період�до�2015�ро��,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

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

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

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

ним�вимо&ам»),�додавши�с�вер�з&ідно�з�п�н�-

том�1�цьо&о�рішення�до�перелі���с�верів�Шев-

чен�івсь�о&о�район��м.�Києва.

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

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о&о�райо-

н��ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

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

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

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор&ані-

заційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно&о��орист�вання�земельною�ділян-

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

мофія�Шамрила,�біля�б�дин�ів�12,�14,���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор&анізацій-

но-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла&о-

�строю�земельної�ділян�и�орієнтовною�площею

0,30�&а�на�в�л.�Тимофія�Шамрила,�біля�б�дин-

�ів�12,�14,���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в�&а-

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

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

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці між будинками
№ 5'а та № 7'а на вулиці Лісківській у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 32/1935 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд України»,
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер'
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

щею�0,28�&а�між�б�дин�ами�№ 5-а�та�№ 7-а

на�в�лиці�Ліс�івсь�ій���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва.

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

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,

а�саме:�додати�с�вер�з&ідно�з�п�н�том�1�цьо-

&о�рішення�до�перелі���с�верів�Деснянсь�о&о

район�.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор&аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

&о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,60�&а

між�б�дин�ами�№ 5-а�та�№ 7-а�на�в�лиці�Ліс-

�івсь�ій���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и�та�на�по-

стійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�-

вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці, код земельної 
ділянки 90:159:179, площею 0,8322 га на вул. Декабристів, 5'б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 133/2036 від 8 жовтня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

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

ці,��од�земельної�ділян�и�90:159:179,�пло-

щею�0,8322�&а�на�в�л.�Де�абристів,�5-б��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

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

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста»,�затверджених�рішенням�Київ-
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сь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�2010-2015�ро�ів�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

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

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

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

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

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

с�верів�Дарниць�о&о�район��м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��три-

манню�зелених�насаджень�Дарниць�о&о�райо-

н��ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

та�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити

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

лення�права�постійно&о��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою,�визначеною�п�н�том�1

цьо&о�рішення.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор&аніза-

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

мельної�ділян�и,�визначеної�п�н�том�1�цьо&о

рішення.

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

но�оприлюднити���&азеті�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 02 квітня 2015 року № 318/1183 

«Про затвердження Положення та Регламенту Департаменту
(Центру) надання адміністративних послуг 

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

Рішення Київської міської ради № 111/2014 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги»,

«Про державну службу», з метою підвищення якості надання адміністративних послуг в місті Києві Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Де-

партамент�(Центр)�надання�адміністративних�по-

сл�&�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

затверджено&о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�02��вітня�2015�ро���№ 318/1183,�з&ідно

з�додат�ом�1.

2.�Затвердити�зміни�до�Ре&ламент��Депар-

тамент��(Центр�)�надання�адміністративних

посл�&�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�затверджено&о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�02��вітня�2015�ро���№ 318/1183,

з&ідно�з�додат�ом�2.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�&а-

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

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�рішення

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

ради�з�питань�ре&ламент��та�деп�татсь�ої�eти�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.10.2015�№�111/2014

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент (Центр) надання адміністративних послуг 

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

затвердженого рішенням Київськоїміської ради 
від 02 квітня 2015 року № 318/1183

1.�П�н�т�4�Положення�доповнити�новим�підп�н�том�4.7�та�о&о�зміст�:�«4.7.�Проводити�про-

цед�ри�за��півлі�товарів,�робіт�та�посл�&�за��ошти�місцево&о�бюджет�.».

2.�П�н�т�9�Положення�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«9.�С�ладовою�частиною�Центр��є�підрозділ�адміністраторів�мобільно&о�реа&�вання,�я�ий�за-

безпеч�є�оперативне�надання�допомо&и�відділам�(центрам)�надання�адміністративних�посл�&

апаратів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій���прийомі�с�б’є�тів�звернення�з�ме-

тою��с�нення�чер&���відділах�(центрах)�надання�адміністративних�посл�&�апаратів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій.».

3.�П�н�ти�14�та�17�Положення�ви�лючити.

У�зв’яз���із�цим�п�н�ти�15-16�Положення�вважати�п�н�тами�14-15,�п�н�ти�18-32�Положення

вважати�п�н�тами�16-30�відповідно.

4.�Підп�н�т�17.8�п�н�т��17�Положення�доповнити�новими�абзацами�та�о&о�зміст�:

«Застосов�є�до�працівни�ів�та�адміністраторів�Центр��заохочення�та�заходи�дисциплінарно-

&о�стя&нення.

Надає�адміністраторам�та�працівни�ам�Центр��відп�ст�и,�передбачені�за�онодавством.

Виплач�є�адміністраторам�та�працівни�ам�Центр����встановленом��поряд��:

— матеріальн��допомо&��на�оздоровлення,���разі�оформлення�ними�щорічних�відп�сто�;

— матеріальн��допомо&��для�вирішення�соціально-поб�тових�питань.

Виплати�здійснюються�в�межах��оштів,�передбачених�на�оплат��праці�працівни�ів�та�адмініс-

траторів�Центр�.».

5.�П�н�т�20�Положення�після�абзац��першо&о�доповнити�новим�абзацом�др�&им�та�о&о�зміс-

т�:

«Адміністратори�Центр��забезпеч�ються�спеціальним�одя&ом�та�зна�ами�розрізнення,�опис

та�перелі��я�их�затвердж�ється�ви�онавчим�ор&аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією).».

У�зв’яз���з�цим�абзац�др�&ий�вважати�відповідно�абзацом�третім.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.10.2015�№�111/2014

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ 
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 02 квітня 2015 року № 318/1183
1.�Після�п�н�т��26�доповнити�Ре&ламент�новим�п�н�том�27�та�о&о�зміст�:

«27.�З�метою��с�нення�чер&���відділах�(центрах)�надання�адміністративних�посл�&�апаратів

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�та�забезпечення�оперативності�обсл�&ов�ван-

ня�с�б’є�тів�звернення�зал�чаються�адміністратори�підрозділ��мобільно&о�реа&�вання�Центр�.

Адміністратори�підрозділ��адміністраторів�мобільно&о�реа&�вання�Центр��ви�он�ють�завдан-

ня�та�наділені�правами,�передбаченими�Положенням�та�Ре&ламентом�Департамент��(Центр�)

надання�адміністративних�посл�&�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�27-51�Ре&ламент��вважати�п�н�тами�28-52�відповідно.

2.�У�п�н�ті�38�Ре&ламент��цифри�«27-39»�замінити�цифрами�«28-39».

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці біля будинків N№ 30'32'а 

на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 5/1908 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

площею�0,58�&а�біля�б�дин�ів�N№ 30-32-а�на

в�л.�Героїв�Дніпра�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�з&ідно�з�планом-схемою,�що�додається.

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

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

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

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

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

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

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

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

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

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

с�верів�Оболонсь�о&о�район��м.�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої

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

ністрації)�здійснити�ор&анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно&о�зем-

ле�орист�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,58

&а�біля�б�дин�ів�N№ 30-32-а�на�в�л.�Героїв�Дніп-

ра�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор&аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�бла-

&о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,58�&а

біля�б�дин�ів�N№ 30-32-а�на�в�л.�Героїв�Дніп-

ра�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,55 га 

біля будинку № 12 на вул. Вербицького 
у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 28/1931 від 24 вересня 2015 року

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

ВИРІШИЛА:

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

площею�0,55�&а�біля�б�дин���№ 12�на�в�л.�Вер-

биць�о&о���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�з&ід-

но�з�планом-схемою,�що�додається.

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

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

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

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

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

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

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

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

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

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

значен��п�н�том�1�цьо&о�рішення,�де�перелі��

с�верів�Дарниць�о&о�район��м.�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор&анізаційно-правові

заходи�щодо�оформлення�права�постійно&о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,55

&а�біля�б�дин���№ 12�на�в�л.�Вербиць�о&о��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор&аніза-

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

мельної�ділян�и�площею�0,55�&а�біля�б�дин��

№ 12�на�в�л.�Вербиць�о&о���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е�оло&ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про передачу основних засобів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 381 від 24 квітня 2015 року
Відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Гос'

подарського кодексу України, статті 327 Цивільного кодексу України, з метою раціонального використання
об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцево'
го самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�&осподарсь�о&о�відан-

ня�за��ом�нальним�підприємством�«Київбла-

&о�стрій»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�перелі��об’є�тів,�що�додається.

2.�За�ріпити�на�праві�&осподарсь�о&о�відан-

ня�за��ом�нальним�підприємством�«Київбла-

&о�стрій»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�підземні�переходи�за�адресами:�в�л.

Володимира�Сосюри,�б�льв.�Верховної�Ради,

в�л.�Павла�Усен�а,�в�л.�Тампере.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Шляхово-

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

риманню�автошляхів�та�спор�д�на�них�Дар-

ниць�о&о�район��м.�Києва»,��ом�нальном��під-

приємств��«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автошляхів�та

спор�д�на�них�Дніпровсь�о&о�район��м.�Ки-

єва»,��ом�нальном��підприємств��«Шляхово-

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

риманню�автошляхів�та�спор�д�на�них�Деснян-

сь�о&о�район��м.�Києва»,��ом�нальном��під-

приємств��«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автошляхів�та

спор�д�на�них�Голосіївсь�о&о�район��м.�Києва»,

�ом�нальном��підприємств��«Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню

автошляхів�та�спор�д�на�них�Подільсь�о&о�райо-

н��м.�Києва»,��ом�нальном��підприємств��«Шля-

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

�триманню�автошляхів�та�спор�д�на�них�Обо-

лонсь�о&о�район��м.�Києва»,��ом�нальном��під-

приємств��«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автошляхів�та

спор�д�на�них�Печерсь�о&о�район��м.�Києва»,

�ом�нальном��підприємств��«Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню

автошляхів�та�спор�д�на�них,�Святошинсь�о&о

район��м.�Києва»,��ом�нальном��підприємств�

«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ре-

монт��та��триманню�автошляхів�та�спор�д�на

них�Солом’янсь�о&о�район��м.�Києва»,��ом�-

нальном��підприємств��«Шляхово-е�спл�ата-

ційне��правління�по�ремонт��та��триманню�ав-

тошляхів�та�спор�д�на�них�Шевчен�івсь�о&о

район��м.�Києва»,��ом�нальном��підприємств�

«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�«Ма&іс-

траль»,��ом�нальном��підприємств��«Київавто-

шляхміст»�та��ом�нальном��підприємств��«Ки-

ївбла&о�стрій»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої

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

ністрації)�здійснити�приймання-передач��об’є�-

тів,�визначених�з&ідно�з�п�н�том�1�цьо&о�роз-

порядження.

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

дівництва�шляхово-транспортних�спор�д�м.�Ки-

єва»�та��ом�нальним�підприємством�«Київбла-

&о�стрій»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�здійснити�приймання�—�передач��підземних

переходів�після�ре�онстр��ції�просп.�Возз’єд-

нання�і�просп.�Га&аріна�за�наст�пними�адреса-

ми:�в�л.�Володимира�Сосюри,�б�льв.�Верхов-

ної�Ради,�в�л.�Павла�Усен�а,�в�л.�Тампере.

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

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

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

здійснити�ор&анізаційно-правові�заходи�з�ви-

�онання�п�н�тів�1,�2�цьо&о�розпорядження.

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

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

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

заходів�щодо�розірвання�та/або�внесення�змін

до�чинних�інвестиційних�до&оворів�на�здійс-

нення�заходів�з�облашт�вання�пішохідних�під-

земних�переходів,�за�ріплених�на�праві�&оспо-

дарсь�о&о�відання�за��ом�нальним�підприєм-

ством�«Київбла&о�стрій»�ви�онавчо&о�ор&ан�

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

ної�адміністрації),�з&ідно�з�п�н�тами�1,�2.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва теплових мереж приватного акціонерного

товариства «НЕО ВІТА»
Розпорядження № 383 від 22 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 приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (лист від 18 листо'
пада 2014 року № 377 та витяг з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 ро'
ку № 8), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій ор'
гану місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної�&ромади�міста�Києва�і�пе-

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

м��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

теплові�мережі�приватно&о�а�ціонерно&о�това-

риства�«НЕО�ВІТА»�з&ідно�з�додат�ом�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У&одою�щодо�реалі-

зації�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер-

&етично&о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),���ла-

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Християн Віри Євангельської «БОЖИЙ ДАР»

у Солом’янському районі м. Києва»
Розпорядження № 385 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 31 березня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 10 березня 2015 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�ї�релі&ійної�ор&анізації�«Релі&ійна�&ромада�Християн�Віри�Єван&ельсь�ої

«БОЖИЙ�ДАР»���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

деною�між�АК�«Київенер&о»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ти�заходів�щодо�приймання —�передачі�теп-

лових�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�роз-

порядження.

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.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Проспект Петра Григоренка, 12»

Розпорядження № 386 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б»

частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від
22 січня 2015 року № 9/874 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будинко'
вий комітет «Проспект Петра Григоренка, 12» у Дарницькому районі м. Києва», розглянувши заяву уповнова'
жених представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зареєстр�вати�ор&ан�самоор&анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«Проспе�т�Пет-

ра�Гри&орен�а,�12».

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

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

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

ор&ан�самоор&анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«Проспе�т�Петра�Гри&орен�а,�12»�до

Єдино&о�реєстр��ор&анів�самоор&анізації�на-

селення���місті�Києві.

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.

Голова В. Кличко

Про надання земельної ділянки Головному управлінню 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 
для будівництва громадсько'житлового комплексу 

з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом 
на вул. Зарічній, 16 у Дарницькому районі

Розпорядження № 392 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до статей 17, 84, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 10'1 Закону України «Про столицю
України — місто'герой Київ», розглянувши звернення Головного управління Міністерства внутрішніх справ Укра'
їни в місті Києві від 11 лютого 2015 року № 21/172, враховуючи рішення Київської міської ради від 10 грудня
2014 року № 695/695 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Головно'
му управлінню Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві для будівництва громадсько'житлового ком'
плексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Зарічній, 16 у Дарницькому районі м.
Києва», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Головном���правлінню�Міністер-

ства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо&о�розпоряджен-

ня,�в�постійне��орист�вання�земельн��ділян��

площею� 2,0393� &а� (�адастровий� номер

8000000000:90:150:0131)�для�б�дівництва�&ро-

мадсь�о-житлово&о��омпле�с��з�вб�дованими

приміщеннями�та�підземним�пар�ін&ом�на�в�л.

Зарічній,�16���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�із

земель�державної�власності�(�ате&орія�земель —

землі�житлової�та�&ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�Д-5102).

2.�Головном���правлінню�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо&�статті�96�Земельно&о

�оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

2.3.�Питання�пайової��часті���розвит���соці-

альної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�та���ладання�з�Департаментом�е�ономі-

�и�та�інвестицій�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої

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

міністрації)�до&овор��про�пайов���часть���роз-

вит���соціальної�та�інженерно-транспортної�ін-

фрастр��т�ри�вирішити�в�поряд��,�визначено-

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.�Питання�оформлення�прое�тно-�ошто-

рисної�та�дозвільної�до��ментації���зв’яз���із

б�дівництвом�виріш�вати�в�поряд��,�визначе-

ном��чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно&о��орист�вання�на�земель-

н��ділян�����поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

2.7.�Ви�онати�вимо&и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно&о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�05�серпня�2011�ро���№ 8621/0/18/19-

11,�Головно&о��правління�Держсанепідсл�жби

��м.�Києві�від�02�жовтня�2012�ро���№ 783,�Дер-

жавно&о��правління�охорони�нав�олишньо&о

природно&о�середовища�в�м.�Києві�від�13�черв-

ня�2012�ро���№ 05-08/3718,�Головно&о��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�від�17�лип-

ня�2012�ро���№ 4414,�Головно&о��правління

Держ�омзем����місті�Києві�від�11�вересня�2013

ро���№ 3329.

3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно&о�Коде�с��У�раїни.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�розпоряджен-

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2015 році
Розпорядження № 375 від 17 квітня 2015 року

Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 7 пункту б части'
ни першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про
зайнятість населення» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175
«Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»:
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1.�Затвердити�Перелі��видів�&ромадсь�их�робіт

на�2015�рі�,�я�і�мають�с�спільно��орисн��спрямо-

ваність�та�задовольняють�с�спільні�потреби�те-

риторіальної�&ромади�міста�Києва,�що�додається.

2.�Затвердити�Перелі��підприємств,�ор&ані-

зацій�та��станов�міста�Києва,�за��частю�я�их

план�ється�ор&анізація�&ромадсь�их�робіт��

2015�році,�що�додається.

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

ністраціям�забезпечити�ор&анізацію�&ромад-

сь�их�робіт�за�рах�но���оштів,�передбачених

��бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��на�ви�онан-

ня�місь�ої�цільової�про&рами�«Т�рбота.�Наз�стріч

�иянам»�на�2011-2015�ро�и»,�затвердженої�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто&о

2011�ро���№ 19/5406�(в�реда�ції�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�04�березня�2015�ро��

№ 165/1030).

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

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

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

ділом�обов’яз�ів,�&олів�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій.

Голова В. Кличко

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 — 
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), фінансування яких передбачено 

Програмою економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2015 рік

Розпорядження № 374 від 17 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 по Де'
партаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації):

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до впровадження єдиної автоматизованої системи «Культурний

простір міста»
Розпорядження № 351 від 10 квітня 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк'
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер'
но' транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав'
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу'
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза'
вершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 23 грудня 2014 року № 65/2014), з метою підвищення ефективності залучення ін'
весторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

2.�Визначити�Департамент���льт�ри�ви�о-

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

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

ни�ом�реалізації�прое�т��за�об’є�тами,�зазна-

ченими���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е

інвестиційне�а&ентство»�замовни�ом�під&отов-

чих�(передінвестиційних)�робіт�за�об’є�тами,

зазначеними���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо&о

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

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

ційне�а&ентство»:

4.1.�Розробити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�тами�ін-

вест�вання.

4.2.�По&одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можливі

передпрое�тні�пропозиції�з�Департаментом���ль-

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

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

Департаментом��ом�нальної�власності�м.�Ки-

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

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

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

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

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

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо&о�ор&ан�

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

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

���для�під&отов�и��мов��он��рс�.

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

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

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

житлово&о�та�нежитлово&о�призначення,�неза-

вершено&о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести�інвестиційний��он��рс

із�зал�чення�інвестора.

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

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

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій 

№ Назва закладу Фактична адреса

Театри

1 Київський муніципальний академічний театр
опери і балету для дітей та юнацтва

04070, вул. Межигірська, 2 (Подільський район)

2 Київський академічний театр юного глядача на
Липках

01020, вул. Липська, 15/17 (Печерський район)

3 Київський академічний театр драми і комедії на
лівому березі Дніпра

02002, Броварський проспект, 25 (Дніпровський район)

4 Київський академічний театр ляльок 01000, вул. Михайла Грушевського, 1+а (Печерський
район)

5 Київський академічний Молодий театр 02034, вул. Прорізна, 17 (Шевченківський район)

6 Київський національний академічний театр
оперети

03150, вул. Велика Васильківська, 53/3 (Печерський
район)

7 Київський академічний драматичний театр на
Подолі

01034, Андріївський узвіз, 20+б (Подільський район)

8 Київська академічна майстерня театрального
мистецтва "Сузір'я"

01034, вул. Ярославів Вал, 14+б (Шевченківський район)

9 Київський академічний театр "Колесо" 04070, Андріївський узвіз, 8 (Подільський район)

10 Київський муніципальний академічний театр
ляльок

02002, вул.Луначарського, 1+б (Дніпровський район)

11 Експериментальна майстерня "Театр
маріонеток"

01015, вул. Івана Мазепи, 17 (Печерський район)

12 Київський експериментальний театр "Золоті
ворота"

В приміщенні Київського академічного театру ляльок
(вул. Михайла Грушевського, 1+а) (Шевченківський
район)

13 Український малий драматичний театр В приміщенні Київського академічного Молодого театру,
01034, вул. Прорізна, 17 (Шевченківський район)

14 Циганський музично+драматичний театр
"Романс"

просп. Перемоги, 38 (Шевченківський район)

15 Київський академічний театр українського
фольклору "Берегиня"

02152, вул. Серафимовича, 3 (Дніпровський район)

16 КЗ "Театрально+видовищний заклад культури
"Київська мала опера"

04050, вул. Дегтярівська, 5+а (Шевченківський район)

17 КЗК "Новий драматичний театр на Печерську" 01011, вул. Немировича+Данченка, 5

18 КЗК "Театр пластичної драми на Печерську" 01021, вул. Шовковична, 3 (Печерський район)

Музеї 

1 Музей історії міста Києва 01030, вул. Б.Хмельницького, 7 (Шевченківський район)

2 Національний музей українського народного
декоративного мистецтва

01015, вул. Лаврська, 9 (Печерський район)

3 Київський національний музей російського
мистецтва

01004, вул. Терещенківська, 9 (Шевченківський район)

4 Національний музей мистецтв імені Богдана та
Варвари Ханенків

01004, вул. Терещенківська, 15+17 (Шевченківський
район)

5 Музей видатних діячів української культури:
Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса
Саксаганського, Михайла Старицького

01032, вул. Саксаганського, 97 (Голосіївський раойн)

6 Музей книги і друкарства України 01015, вул. Лаврська, 9, корпус 9 (Печерський район)

7 Історико+архітектурна пам'ятка+музей "Київська
фортеця"

01133, вул. Госпітальна, 24+а (Печерський район)

8 Музей театрального, музичного та
кіномистецтва України

01015, вул. Лаврська, 9,корпус 24 (Печерський район)

9 Національний центр народної культури "Музей
Івана Гончара"

01015, вул. Лаврська, 19 (Печерський район)

10 Музей+майстерня Івана Кавалерідзе 01025,        Андріївський узвіз, 21 (Подільський район)

11 Літературно+меморіальний музей + квартира
Павла Тичини в м. Києві

01004, вул. Терещенківська, 5 (Шевченківський район)

12 Київський літературно+меморіальний музей
Максима Рильського

03039, вул. Максима Рильського, 7 (Голосіївський
район)

13 Музей гетьманства 04070, вул. Спаська, 16+б (Подільський район)

14 Київська міська галерея мистецтв "Лавра" 01015, вул. Лаврська, 1 (Печерський район)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

10.04.2015�р.�№�351

Впровадження�єдиної�автоматизованої�системи�"К�льт�рний�простір�міста"���наст�пних

за�ладах:

Керівник апарату В.Бондаренко

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

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 
фінансування яких передбачено Програмою економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік
Розпорядження № 352 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 Дніп'
ровському районі:

Унести�зміни�до�адресно&о�перелі���робіт�з

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

ловном��розпорядни���бюджетних��оштів —�Де-

партамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�фінанс�вання

я�их�передбачено�Про&рамою�е�ономічно&о�і

соціально&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�за-

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

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

державної�адміністрації)�від�05.03.2015�№ 200,

ви�лавши�йо&о���новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Унести�зміни�до�адресно&о�перелі���робіт

з��апітально&о�ремонт��об’є�тів���2015�році

по�&оловном��розпорядни���бюджетних��ош-

тів —�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації,�фінанс�вання�я�их�пе-

редбачено�Про&рамою�е�ономічно&о�і�соціаль-

но&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�затвер-

джено&о�розпорядженням�ви�онавчо&о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�25.02.2015

№ 148,�ви�лавши�йо&о���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про організаційно�правові заходи 
щодо утворення Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) шляхом виділу

Розпорядження № 287 від 31 березня 2015 року
Відповідно до статті 109 Цивільною кодексу України, частини першої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,

статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», на виконання рішення Київ�
ськім міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про впорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Утворити��омісію�з�виділ��Управління�(центр�)�на-

дання�адміністративних�посл���апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)�з�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії�з�виділ��Управління�(центр�)�надання�адмі-

ністративних�посл���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�з�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

2.1.�Повідомити�державно�о�реєстратора�про�прий-

няте�рішення�щодо��творення�Департамент��(Центр�)

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

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

міністрації)�шляхом�йо�о�виділ��з�апарат��ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)�відповідно�до�за�онодавства.

2.2.�Вжити�заходів,�передбачених�за�онодавством,�що

пов’язані�з�виділом�Управління�(центр�)�надання�адмі-

ністративних�посл���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�з�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

2.3.�Провести�інвентаризацію�майна�Управління�(центр�)

надання�адміністративних�посл���апарат��ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації).

2.4.�За�рез�льтатами�інвентаризації�не�раніше�двомісяч-

но�о�стро���з�момент��офіційно�о�оп�блі��вання�рішення�про

виділ�с�ласти�розподільчий�баланс,�я�им�визначити�всі�пра-

ва�та�обов’яз�и,�майно�Управління�(центр�)�надання�адмі-

ністративних�посл���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

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

тивних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�та�подати�йо�о

на�затвердження�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

3.�Управлінню�(центр�)�надання�адміністративних�по-

сл���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�під�от�вати

та�подати�на�затвердження�Київсь�ій�місь�ій�раді�до�10

�вітня�2015�ро���Положення�про�Департамент�(Центр)

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

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

міністрації)�та�Ре�ламент�Департамент��(Центр�)�надан-

ня�адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�передбачити�видат�и�для�забезпечення�фінанс�-

вання�Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних

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

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

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

�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�Бондарен�а�В.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î. Î. Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î. Î. Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè 
(01024, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4).

1) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòè ¹ 3,4,5 ç êîðèäîðîì òà ñàíâóçëîì íà 2-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî
ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ð", "Ð1");

Ïëîùà îðåíäè: 37,5 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.07.2015 ð.— 243 194,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

2) Àäðåñà îá'ºêòà: Ê³ìíàòà ¹ 908 íà 9-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òå-
ðà "Ð", "Ð1");

Ïëîùà îðåíäè: 24,9 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.08.2015 ð.— 181 932,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

3) Àäðåñà îá'ºêòà: ïðèì³ùåííÿ ¿äàëüí³ íà 1-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó
(ë³òåðà "Ð", "Ð1");

Ïëîùà îðåíäè: 178,34 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿

ãðóïè;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.07.2015 ð.— 1 012 228,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

4) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 119 íà 1-îìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó, ë³òåðà "À";
Ïëîùà îðåíäè: 9,5 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå á³ëüø ÿê 50 êâ.ì;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.08.2015ð — 70 263,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

5) Àäðåñà îá'ºêòà: ×àñòèíà ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ ¹ 2.
Ïëîùà îðåíäè: 48,3 êâ.ì
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå á³ëüø ÿê 50 êâ.ì;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.08.2015 ð.— 143 132,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4, ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà
òåë. 256-25-58; 256-24-09.Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøå-
íî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ P.M.Ãë³ºðà, III ð³âåíü àêðåäèòàö³¿,ì.Êè¿â,01032,âóë. Ë. Òîëñòî-
ãî,31,òåë.288-32-62,îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Âàêàíòí³ ïîñàäè, íà ÿê³ îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ:

1. Çàâ³äóâà÷-ïðîôåñîð êàôåäðè âèêîíàâñüêèõ äèñöèïë³í ¹ 2 — 1 îä.; 

2. Ïðîôåñîð êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè — 1 îä.;

3. Ïðîôåñîð êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó — 1 îä.; 

4. Ïðîôåñîð êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í — 2 îä.;

6. Äîöåíò êàôåäðè âèêîíàâñüêèõ äèñöèïë³í ¹ 2 — 1 îä.; 

7. Äîöåíò êàôåäðè òåîð³¿ ìóçèêè — 1 îä.;

8. Äîöåíò êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í — 1 îä.; 

9. Âèêëàäà÷ êàôåäðè âèêîíàâñüêèõ äèñöèïë³í ¹ 1 — 2 îä.; 

10. Âèêëàäà÷ êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè (2 îä.);

11. Âèêëàäà÷ êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó (1 îä.); 

12. Âèêëàäà÷ êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í (1 îä.);

13. Âèêëàäà÷ êàôåäðè äæàçîâî¿ ìóçèêè (1 îä.);

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ îäèí ì³ñÿöü â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.

Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äî â³ää³ëó êàäð³â Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó
ìóçèêè ³ìåí³ P. M. Ãë³ºðà.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿

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

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ë³öåþ "Ïðåñòèæ" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42 "À", çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,02 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ -³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ó ñôåð³ çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 14,39 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ 03087, ì. Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71, ôàêñ 242-21-71.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿

îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåë. 207-09-31, 207-09-32.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,5 êâ. ì,

ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó 4-À íà Êëîâñüêîìó óçâîç³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2015- 448300 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà — 15% , ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 5603,75 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ

³íôëÿö³¿).
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

-Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 112,17 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ñêàíäèíàâñüêî¿ ã³ìíàç³¿
íà âóë. Ãìèð³, 3-Á, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà) òåðì³íîì
íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —
1 928 020,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 24 459,34 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó -10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá.
114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Øàíîâí³ êèÿíè! Çàïðîøóºìî âàñ íà â³äêðèòòÿ çàêëþ÷íîãî åòàïó àðõ³òåêòóðíîãî êîíêóðñó íà
êðàùó ³äåþ ïðîñòîðîâîãî ð³øåííÿ êîìïëåêñó ñïîðóä ïî âóë.Ïóøê³íñüê³é,33-à,35-à,á òà 37-à, á,
ùî âêëþ÷àþòü áóä³âë³ ñòàðîâèííî¿ ñàäèáè Ì³õåëüñîíà.Çàõ³ä ðîçïî÷íåòüñÿ ó ñåðåäó,11 ëèñòîïàäà,
â Áóäèíêó àðõ³òåêòîðà çà àäðåñîþ: âóë. Á. Ãð³í÷åíêî, 7 î 18.00 ³ áóäóòü ïðîõîäèòè êîæíó ñåðåäó.
Ïîïåðåäíüî ç ðîáîòàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ êîìïàí³¿ ÍÅÑÒ. Ðîáîòà-ïåðåìîæåöü áóäå
âèíåñåíà íà ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ, ïðî ùî áóäå îãîëîøåíî îêðåìî.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà ïîâ³äîìëÿº,ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâíîþ
çàÿâîþ Ìàìåäîâà Ãàäæè Êåíàí Îãëè -Ñîêîëîâñüêà Î.Â. ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó ó ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ìàìåäîâà Ãàäæè Êåíàíà Îãëè äî Øàðàïà Íàòàë³¿ Âàñèë³âíè, Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
"Íàðîäíà ñï³ëêà "Äîáðîáóò", Ï³äïðèºìñòâà "Ðåñóðñ" Âñåóêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â "Ñîþç
îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè" ïðî âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî, âèòðåáóâàííÿ ìàéíà ç
÷óæîãî íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ,ïðèçíà÷åíî íà 11.12.2015 ð.íà 10.30 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (03113,
ì. Êè¿â, âóë. Øóòîâà, 1, êàá. 20 ) ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Äåìèäîâñüêî¿ À. ².

Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàºòüñÿ â³äïîâ³äà÷: Øàðàïà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà
Â ðàç³ âàøî¿ íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Äåãòÿð³âñüêà,31-À, (êàá. ¹ 303),
âèêëèêàº íà 16.11.2015 ðîêó íà 14.30 â³äïîâ³äà÷à Ïåòðóøîâà Îëåãà Îëåãîâè÷à ïî ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ïèñüìåí÷óê Î.Ì.äî Ïåòðóøîâà Î.Î.,òðåòÿ îñîáà: Îðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.

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

Ñóääÿ Â. Î. Âîëîøèí

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó

ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ Ñåðàôèìîâè-
÷à âóë., 5/3 92,92

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ³íîçåìíèõ ìîâ, òåàòðàëüíîãî
ìèñòåöòâà òà âîêàëüíî¿ ìàéñòåðíîñò³) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2015

15% 44,22 
çà 1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà, ó ãðí 442,20
(Ïí-Ïò: 15.00-17.00)

2 2 ïîâåðõ Òè÷èíè Ïàâëà
ïðîñï., 14-Â 54,24

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ëîã³êè, ³íîçåìíèõ ìîâ òà ðèòì³-

êè) (ïîãîäèííî)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2015

15% 25,81 
çà 1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà, ó ãðí 258,10
(Ïí-Ïò: 15.00-17.00)

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº:
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 03.11.2014 ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403, ôàêòè÷íî
ïðèïèíåíî ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â³ä 17.02.2014 ¹ 050-13/³/135 "Ïðî çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç îáëàøòóâàííÿ ñïîðòèâíî-ðåêðåàö³éíîãî
êîìïëåêñó íà îñòðîâ³ Äîëîáåöüêèé, 1", óêëàäåíèé ì³æ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà "Ïëåñî" òà ÒÎÂ "Åòèêåò.Êà"
(êîä ªÄÐÏÎÓ 34807747).
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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 44428

10 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹152(4748)
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Íåùîäàâíî â ïàðêó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà

ðîçãîðíóëîñÿ ³ìïðîâ³çîâàíå «Ì³ñòî

ïðîôåñ³é», äå ä³òè ìàëè çìîãó ñïðî-

áóâàòè ñåáå ó ÿêîñò³ ð³çíîáàðâíîãî

ñïåêòðó ïðîôåñ³é òà îáðàòè íàéá³ëüø

áëèçüêó äëÿ ñåáå ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ —

àâòîñëþñàð, êàñèð, ê³íîëîã ÷è âåòå-

ðèíàð.

Ãàííà ÐÅÄÜÊÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ìàéäàí÷èêè â³ä 56 ðîáîòîäàâö³â

Ó öåíòð³ ñòîëèö³ äëÿ þíèõ êèÿí îðãà-
í³çóâàëè «Ì³ñòî ïðîôåñ³é». Ãîñòÿì çàõî-
äó, íàñàìïåðåä õëîïöÿì, ö³êàâî áóëî ñïðî-
áóâàòè ñåáå ó ÿêîñò³ àâòîñëþñàðÿ, àâòî-
ìèéíèêà ÷è ë³ñîðóáà. À îñü ä³â÷àòà, ÿê³
òàê îáîæíþþòü ñâ³ò øîó-á³çíåñó, äîòîð-
êíóëèñÿ äî ç³ðêîâîãî æèòòÿ, ïîòðàïèâøè
íà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ³ç æóðíàë³ñòàìè,
ðîëü ÿêèõ âèêîíóâàëè ³íø³ þí³ ó÷àñíèêè.
Àëå ïî-ñïðàâæíüîìó ñïåêîòíîþ àòìîñôå-
ðà áóëà á³ëÿ ìàéäàí÷èêà ðÿòóâàëüíèê³â —
çà ãîäèíó éîãî âñòèãàëè â³äâ³äàòè äî 300
ä³òëàõ³â.

«Ó ìåíå äÿäüêî ïîæåæíèê ³ â ìàéáóò-
íüîìó ÿ òåæ õî÷ó äîïîìàãàòè ëþäÿì. Òóò ÿ
ïîáà÷èâ ñïðàâæí³õ ðÿòóâàëüíèê³â, ïðèì³-
ðÿâ ¿õíþ êàñêó, à ç³ øëàíãó ìè ç íèìè íà-
â³òü âîãîíü ãàñèëè ï³íîþ!»,— ðîçïîâ³â 
8-ð³÷íèé Îëåã Âëàñþê.

Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ³ ïðàö³âíèêè ïàò-
ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Âîíè îçíàéîìëþâàëè þíèõ
ó÷àñíèê³â ç ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó, à

òàêîæ ïðîäåìîíñòðóâàëè, ÿê îáëàøòîâàíà
àâò³âêà òà çíàðÿääÿ, ÿêèì âîíè êîðèñòóþ-
òüñÿ íà ÷åðãóâàíí³ — ë³õòàðèê, ðàö³ÿ, íà-
ðó÷íèêè òîùî.

«Ùå çìàëå÷êó ÿ ìð³ÿâ ñòàòè ë³êàðåì,òîæ
îäðàçó ïîá³ã äî ñòåíäó ç íàïèñîì «Ñòîìà-
òîëîã». Íàñ íàâ÷èëè çàì³øóâàòè ñïðàâæí³
ïëîìáè, ÿê³ ëþäÿì ñòàâëÿòü ó ñòîìàòîëî-
ã³÷íèõ êàá³íåòàõ, à ïîò³ì ÿ âëàñíîðó÷ íà-
íîñèâ öåé á³ëèé ìàòåð³àë íà øòó÷í³ çóáè.
Âæå ï³ä ÷àñ òðåòüî¿ ñïðîáè çì³ã ïîñòàâèòè
àêóðàòíó, íåïîì³òíó ïëîìáó. Òåïåð òî÷íî
çíàþ, ùî ïîñòóïàòèìó äî ìåäè÷íîãî ³íñòè-
òóòó»,— ä³ëèòüñÿ 10-ð³÷íèé Äìèòðî Íàã³ð-
íÿê.

«Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íåäîñòàòíüî ñïåö³à-
ë³ñò³â ç ëîã³ñòèêè, òîæ íà íàø³é ëîêàö³¿ þí³
ó÷àñíèêè çàõîäó ï³çíàâàëè, ùî öå òàêå:
ñêëàäàëè ðîáîò³â ç êîðîáî÷îê, ïåðåì³ùà-

ëè ¿õ ó â³äïîâ³äíîìó ïîðÿä-
êó àâòîìàòèçîâàíèì ïðè-
ëàääÿì. Àáè çðîáèòè ïðî-
öåñ ö³êàâ³øèì, ìè ç êîëå-
ãàìè âëàñíîðó÷ ãîòóâàëè ³í-
âåíòàð: âèð³çàëè, êëå¿ëè,

äðóêóâàëè»,— ãîâîðèòü ïðåñ-ñåêðåòàð îä-
í³º¿ ç ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ëîã³ñòè÷íèõ
êîìïàí³é Êàòåðèíà Äðîá³ëêî.

«Îäíèìè ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ñòàëè ìàé-
äàí÷èêè ðîáîòîäàâö³â, ùî ìàþòü ò³ñíèé
êîíòàêò ³ç òâàðèíàìè. Ìàëåíüê³ âåòåðèíà-
ðè â÷èëèñÿ íàäàâàòè ïåðøó äîïîìîãó ³ã-
ðàøêîâèì òâàðèíàì ³ ïðîâîäèëè äîñë³-
äæåííÿ ç ì³êðîñêîïîì, à «ïðàö³âíèêè» ê³-
íîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ðàçîì ³ç ôàõ³âöÿìè òà
ñïåö³àëüíî äðåñèðîâàíèìè ñîáàêàìè äî-
ïîìàãàëè ìàëþêàì øóêàòè íà òåðèòîð³¿
ïàðêó çëîä³¿â, ìàþ÷è â àðñåíàë³ ëèøå îä-
íó äð³áíó ð³÷»,— ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê ïðî-
åêòó «Ì³ñòî ïðîôåñ³é» Íàòàëÿ Øóâàð.

Òàêîæ áóëî ëþäíî ³ á³ëÿ êîíåé ïðàö³âíè-
ê³â ê³ííî¿ ì³ë³ö³¿ — àáè ïðî¿õàòèñÿ õî÷ îä-
íå êîëî âåðõè, ìàëþêè çàçäàëåã³äü çàéìà-
ëè ì³ñöÿ ó ÷åðç³.

Çàðîá³òîê ó «Ì³ñò³ ïðîôåñ³é» —
â³ä 50 ºâðèê³â

Êîæåí ó÷àñíèê îòðèìàâ îô³ö³éíèé äî-
êóìåíò — ïàñïîðò, ÿêèé íàïîâíþâàâñÿ ïî-
ì³òêàìè ïðè â³äâ³äóâàíí³ òîãî ÷è ³íøîãî
«ðîáîòîäàâöÿ».

«Ï³ä ÷àñ çàõîäó îðãàí³çàòîðè âðó÷èëè 
8 òèñ. 179 ïàñïîðò³â. Ó÷àñíèêàìè ñòàëè íà-
â³òü ä³òêè â³êîì äî 1,5 ðî÷ê³â — âîíè ï³ç-
íàâàëè ñâ³ò ïðîôåñ³é ðàçîì ³ç áàòüêàìè»,—
êàæå Íàòàëÿ Øóâàð.

Ïðîéøîâøè êîðîòêèé òåìàòè÷íèé ìàé-
ñòåð-êëàñ òà âèïðîáóâàâøè ñâî¿ çíàííÿ íà
ïðàêòèö³, þí³ «ïðàö³âíèêè» îòðèìàëè çà-
ðîá³òíþ ïëàòó ó âàëþò³ «Ì³ñòà ïðîôåñ³é» —
ïî 50 ºâðèê³â çà â³äâ³äóâàííÿ îäíîãî ìàé-
äàí÷èêà. Íàïðèê³íö³ çàõîäó ñåðåä ó÷àñíè-
ê³â ç’ÿâèëîñÿ ÷èìàëî ñïðàâæí³õ «á³çíåñìå-
í³â» òà «á³çíåñâóìåí» — íàéàêòèâí³ø³ ä³òè
ïðèìóäðèëèñÿ çàðîáèòè ïðîòÿãîì äíÿ ïî
10, à òî é 15 ïå÷àòîê. À âèòðàòèòè çàðîáëå-
í³ ãðîø³ ìîæíà áóëî ó ñïåö³àë³çîâàíîìó
ìàãàçèí³ ç äèòÿ÷èìè ëàñîùàìè òà ö³êàâèí-
êàìè, ðîçòàøîâàíîìó íà òåðèòîð³¿ ïàðêó �

Ìóçèêà, ÿêó ìîæíà íå ëèøå
ïî÷óòè, àëå é ïîáà÷èòè

ÂÑ² ÏÐÎÅÊÒÈ Äìèòðà òà Ñåðã³ÿ º
åêñïåðèìåíòàìè. Ç 2009 ðîêó êî-
æåí ðàç ñêëàä òâîð÷îãî êîëåêòèâó
çì³íþâàâñÿ: â³ä ñîëüíèê³â äî îð-
êåñòðó, ÿêèé íàë³÷óâàâ 80 ìóçè-
êàíò³â. À çàðàç ÷àñòèíîþ ïðîåêòó

«Avant Floyd» ñòàëè ìóçèêàíòè ãóð-
òó «Îêåàí Åëüçè». Âñå öå º ñâîº-
ð³äíîþ ³ìïðîâ³çàö³ºþ. Ñâî¿ ïàð-
ò³¿ ìóçèêàíòè ïðèäóìóþòü ñàì³,
àëå, çâè÷àéíî, ïîðàäèâøèñü ç³ ñâî-
¿ìè ïàðòíåðàìè.

Êóïîë Êè¿âñüêîãî ïëàíåòàð³þ
ATMASFERA360 â ÿêîñò³ êîíöåðò-
íîãî ìàéäàí÷èêà îáðàíèé íå-
ñïðîñòà. Âñþ ïðîãðàìó áóäóòü ñó-
ïðîâîäæóâàòè ñïåö³àëüí³ êîñì³÷-
í³ â³çóàë³çàö³¿ â³ä SANKARA. Îñ-
ê³ëüêè ìóçèêà àâàíãàðäíà, òî êîæ-
íà êîìïîçèö³ÿ ìàº âëàñíèé â³-
äåîðÿä ç åëåìåíòàìè ïñèõîäå-
ë³êè.

Ìîëîäøèé áðàò Äìèòðî, ³í³ö³-
àòîð äàíîãî ïðîåêòó, ïîÿñíèâ ñâ³é
çàäóì òàê: «Ìóçèêà Pink Floyd äàâ-
íî áóëà â ïëàíàõ, ³ îñü ïðèéøëà
÷åðãà ö³º¿ çàäóìêè.»

«Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ Ä³ìà áóâ
ñõèáëåíèé íà ö³é ãðóï³, à çàðàç
éîãî 100 % ôàíàòèçì âèëèâñÿ â
êîíöåðò»,— äîïîâíèâ Ñåðã³é. Íà
ùî éîìó â³äïîâ³â Äìèòðî: «Âëàñ-

íå, ÷îìó á ³ í³? Çàðàç öå ö³êàâî, áî
Pink Floyd íà ñüîãîäí³ º êëàñèêîþ.»

Äåíèñ Ãë³í³í ³ Ì³ëîø Åë³÷ ïî-
ÿñíèëè ïðè÷èíó òèì÷àñîâî¿ çó-
ïèíêè çàïèñó íîâîãî àëüáîìó
«Îêåàíó Åëüçè» òèì, ùî íà äàíèé
ìîìåíò Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê ïî-
¿õàâ íà íàâ÷àííÿ äî Ñïîëó÷åíèõ
Øòàò³â, ³ òîìó ó íèõ ç’ÿâèëàñü ìà-
ëåíüêà ïåðåðâà. Òà êîæåí ìóçè-
êàíò íå ìîæå ñèä³òè áåç ä³ëà, â³í
ïîâèíåí ðîçâèâàòèñÿ. ² â öåé ìî-
ìåíò íàä³éøëà ïðîïîçèö³ÿ, â³ä
ÿêî¿ ìóçèêàíòè íå çìîãëè â³äìî-
âèòèñÿ.

Kîíöåðò, ÿêèé, áåçóìîâíî, ñòà-
íå îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïîä³é
ñåçîíó, ïðîéäå 13-14 ëèñòîïàäà
ï³ä êóïîëîì Êè¿âñüêîãî ïëàíåòà-
ð³þ ATMASFERA360 �

Áðàòè Ñåðã³é ³ Äìèòðî Ðàäçåöüê³ ðàçîì ç ìóçèêàíòàìè ãóðòó

«Îêåàí Åëüçè» Ì³ëîøåì Åë³÷åì ³ Äåíèñîì Ãë³í³íèì 13 ³ 14

ëèñòîïàäà ç³ãðàþòü íåçâè÷àéíèé êîíöåðò íà ÷åñòü âñåñâ³òíüî

â³äîìîãî áðèòàíñüêîãî êîëåêòèâó Pink Floyd

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«Ì³ñòî ïðîôåñ³é»
� Ö³êàâèé ï³çíàâàëüíèé çàõ³ä â ïàðêó Øåâ÷åíêà 

â³äâ³äàëè ïîíàä 8 òèñÿ÷ þíèõ êèÿí

Òàêîæ áóëî ëþäíî ³ á³ëÿ êîíåé ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿–àáè ïðî¿õàòèñÿ õî÷ îäíå êîëî âåðõè,
ìàëþêè çàçäàëåã³äü çàéìàëè ì³ñöÿ ó ÷åðç³

Ïî-ñïðàâæíüîìó ñïåêîòíîþ àòìîñôåðà áóëà á³ëÿ ìàéäàí÷èêà ðÿòóâàëüíèê³â
– çà ãîäèíó éîãî âñòèãàëè â³äâ³äàòè äî 300 ä³òëàõ³â
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