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ÏÐÈ¯ÇÄ ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
ðîçòðèâîæèâ âåñü Æèòí³é ðèíîê.
Ñòîëè÷íèé ãîëîâà îäðàçó ïî÷èíàº
ïåðåâ³ðêó ³ç ñï³ëêóâàííÿ ç ïðîäàâ-
öÿìè,ö³êàâèòüñÿ,ÿê ïðîõîäèòüòîð-
ã³âëÿ. «×îìó òóò á³ëÿ âàñ ïîðîæí³
ïðèëàâêè, ïîñò³éíî òàê? — çàïèòóº
î÷³ëüíèê ñòîëèö³.—×îìó òóò íå òîð-
ãóþòü,äå ïðîäàâö³?» Äàë³ ï³äõîäèòü
äî ïåíñ³îíåðêè ïàí³ Â³ðè, ÿêà îäíà
ïðîäàº êðàì çà ö³ëèì ïðèëàâêîì.
«×îìó á³ëÿ âàñ í³êîãî íåìàº? — çà-
ïèòóº Â³òàë³é Êëè÷êî.— Ñê³ëüêè âè

ïëàòèòå çà ì³ñöå?» — «ß îäíà çàëè-
øèëàñÿ. Ëþäè íå ïðèõîäÿòü,— â³ä-
ïîâ³äàº æ³íêà.—À ïëà÷ó 80 ãðèâåíü,
òîðãóþ, ùîá íà õë³á çàðîáèòè».

Ìåð ì³ñòà îãëÿíóâ óñ³ òðè ïî-
âåðõè ðèíêó ³ éîãî çäèâóâàëî, ÷î-
ìó áàãàòî êîíòåéíåð³â ïîðîæí³ ³
íå âèäíî æâàâî¿ òîðã³âë³. «Áóâàº,
ùî ëþäè íå òîðãóþòü, òîìó ùî ï³-
øëè ó â³äïóñòêó, àáî çà òîâàðîì
ïî¿õàëè»,— ïîÿñíþº ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü Äìèò-
ðî Ñàäîâí³÷èé. «×îìóñü ç ïðàâî¿

ñòîðîíè âñ³ íàìåòè â³äêðèò³, à ç
ë³âî¿ — âñ³ íå ïðàöþþòü. Âîíè ùî,
âñ³ ðàçîì ï³øëè ó â³äïóñòêó?» —
äîïèòóºòüñÿ Â³òàë³é Êëè÷êî. «Í³.
Òàì ïðîñòî íå äóæå äîõ³äí³ ì³ñöÿ.
² òóäè ëþäè íå éäóòü. ß 12 ðîê³â
ïðàöþþ íà ðèíêó, ³ ìè ëåäâå òðè-
ìàºìîñÿ íà ïëàâó. Ñåðåä ãîëîâíèõ
ïðîáëåì ðèíêó — íåçàäîâ³ëüíèé
áëàãîóñòð³é. Àäæå ïîêóïö³ õî÷óòü
áà÷èòè êðàñèâèé, êîìôîðòíèé
òîðãîâåëüíèé îá’ºêò, äå ìîæíà áó-
ëî á ïðîãóëÿòèñÿ, ðîçäèâèòèñÿ,
ïðèö³íèòèñÿ. Ïàðêîâî÷íèõ ì³ñöü
íå âèñòà÷àº. Òîáòî ïðîáëåì áàãà-
òî, ³ ¿õ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè â êîì-
ïëåêñ³»,— ñêàðæèòüñÿ ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü. Ï³ñ-
ëÿ áåñ³ä ³ç ïðîäàâöÿìè ïåðåä ðèí-
êîì Â³òàë³é Êëè÷êî ðîáèòü ãó÷íó
çàÿâó: äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Æèòí³é ðèíîê» ²ííà
Áðàò³êîâà — çâ³ëüíåíà. «Òóò ìè áà-
÷èìî àáñóðäíó ñèòóàö³þ: âåëèêà
ê³ëüê³ñòü òîðãîâö³â íà âóëèö³ ïå-
ðåä ðèíêîì, íåìîæëèâî ïðèïàð-
êóâàòèñÿ, âàæêî ïðîéòè, âîäíî÷àñ
âñåðåäèí³ òîðãîâèùà ÷èìàëî ïî-
ðîæí³õ ïëîù. À öå çíà÷èòü,òóò íå-
ìàº åôåêòèâíî¿ ìåíåäæåðñüêî¿

ðîáîòè. Äèðåêòîð ïðèçíà÷åíèé
äëÿ òîãî, ùîá ðèíîê ïðàöþâàâ ìàê-
ñèìàëüíî åôåêòèâíî. Òîìó âàì
íåçàäîâ³ëüíà îö³íêà çà ðåçóëüòà-
òàìè ðîáîòè,— çâåðíóâñÿ Â³òàë³é
Êëè÷êî äî äèðåêòîðà Æèòíüîãî
ðèíêó.— Öå â³äîáðàæàºòüñÿ íà ô³-
íàíñîâèõ ïîêàçíèêàõ ³ íàäõîäæåí-
íÿõ äî áþäæåòó ñòîëèö³. Çà ð³ê
ìîæíà áóëî á íàâåñòè ëàä íà ðèí-
êó. ß ââàæàþ, âè íå â³äïîâ³äàºòå
ïîñàä³, ÿêó îá³éìàºòå. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì ìè çíàéäåìî ³íøó ëþäèíó,
ÿêà ñèñòåìàòèçóº ðîáîòó, çðîáèòü
Æèòí³é ïî-ñïðàâæíüîìó êîìôîðò-
íèì ³ äëÿ ïîêóïö³â, ³ äëÿ ïðîäàâ-
ö³â. Íàøå çàâäàííÿ — ùîá ðèíîê
åôåêòèâíî ïðàöþâàâ ³ ïðèíîñèâ
äîõ³ä ó áþäæåò ì³ñòà»,— íàãîëî-
ñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè,
íèí³ â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ñòî-
ëèö³ ïåðåáóâàþòü òðè ðèíêè: Âî-
ëîäèìèðñüêèé, Áåññàðàáñüêèé òà
Æèòí³é. Çà îñòàíí³é ð³ê çá³ëüøè-
ëèñü äîõîäè Áåññàðàáêè òà Âîëîäè-
ìèðñüêîãî — ìàéæå íà 5 ìëí ãðí,
Æèòíüîãî — ìàéæå íà 1 ìëí ãðí.
Õî÷à îñòàíí³é ó 5 ðàç³â á³ëüøèé
â³ä ò³º¿ æ Áåññàðàáêè �

Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ³íñïåêö³ÿ îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ
ñòîëè÷íèõ ðèíê³â — Æèòíüîãî. ¯¿ ïðîâåëè íà òåðè-
òîð³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîñàäîâö³ ñòî-
ëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ðàçîì ³ç ìåðîì ì³ñòà Â³òàë³ºì
Êëè÷êîì. Âîíè îãëÿíóëè ïðèëàâêè, ïîñï³ëêóâàëèñÿ
³ç ïðîäàâöÿìè. ² íàéïåðøå, ùî ¿õ âðàçèëî,— ïóñòó-
þ÷³ ì³ñöÿ òà íàð³êàííÿ íà ïîãàíó ³íôðàñòðóêòóðó.
Ðåçóëüòàò ïåðåâ³ðêè — çâ³ëüíåííÿ î÷³ëüíèêà ÊÏ
«Æèòí³é ðèíîê».

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ïåðåâ³ðêó Æèòíüîãî ðèíêó ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïî÷àâ ³ç ñï³ëêóâàííÿ ç ïðîäàâöÿìè, çíàéîìñòâà ç ³íôðàñòðóêòóðîþ òîðãîâåëüíîãî îá`ºêòà

Íîâîîáðàí³ äåïóòàòè
Êè¿âðàäè ìàþòü
îá’ºäíàòèñÿ íàâêîëî
âèð³øåííÿ ïðîáëåì
êèÿí, à íå êîíêóðóâàòè
îäèí ç îäíèì

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî â åô³ð³ òåëåêàíàëó «Óêðà¿íà».

«Ãîëîâíå íàøå çàâäàííÿ — ñòâî-
ðþâàòè êîàë³ö³þ íå ïðîòè ÿêèõîñü ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë, à ç³áðàòè á³ëüø³ñòü äå-
ïóòàò³â, ÿê³ â³äñòîþâàòèìóòü ³íòåðåñè
êèÿí ³ âèð³øóâàòèìóòüò³ ïðîáëåìè,ÿê³
º â ñòîëèö³»,— çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.
Â³í íàãîëîñèâ, ùî ïîë³òèêè ïîâèíí³
âðåøò³ ðåøòâ³ä³éòè â³ä ïîïóë³çìóòà ïðà-
öþâàòè íà áëàãî ìåøêàíö³â ì³ñòà. «ß
ñïîä³âàþñÿ, ùî äåïóòàòè îá’ºäíàþòü-
ñÿ ñàìå íàâêîëî âèð³øåííÿ ïðîáëåì,
à íå áóäóòü êîíêóðóâàòè ì³æ ñîáîþ»,—
äîäàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè ïîâèíí³ äåìîíñòðó-
âàòè ñâîþ êîíêðåòíó ðîáîòó, àäæå
ñàìå çà öèì ¿õ îö³íþâàòèìóòü êèÿíè
³ âèçíà÷àòèìóòü, íàñê³ëüêè âîíè º
åôåêòèâíèìè.

Ìåð Êèºâà çàóâàæèâ,ùî íàéá³ëü-
øèìè êîíêóðåíòàìè äëÿ íüîãî º íè-
í³øíÿ åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ,òàðèôè íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ð³âåíü áåçðî-
á³òòÿ. «ß çáèðàþñÿ çìàãàòèñÿ íå ç
ïåðñîíàë³ÿìè,à ç ïðîáëåìàìè, ç ÿêè-
ìè ñòèêàþòüñÿ êèÿíè. Ëþäè ÷åêàþòü
çì³í, à íå ïîïóë³ñòñüêèõ çàÿâ»,— ï³ä-
êðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³
ì³ñòà çàïðîâàäèëè
íîâó ïîñëóãó — Skypå-
çâ’ÿçîê

Îðãàíè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â
Êèºâ³ ìîäåðí³çóþòü ñâîþ ðîáîòó, àê-
òèâíî âèêîðèñòîâóþ÷è ðåñóðñè ñó-
÷àñíèõ çàñîá³â çâ’ÿçêó. Çîêðåìà çà-
ïðîâàäæåíî äèñòàíö³éí³ ôîðìè îá-
ñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí: ôóíêö³îíó-
þòü òåëåôîíí³ «ãàðÿ÷³ ë³í³¿», íàäàþ-
òüñÿ ïîñëóãè ³ç êîíñóëüòóâàííÿ ÷å-
ðåç ìåðåæó Facebook òà âåá-ïîðòàë
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè.

Çîêðåìà ç âåðåñíÿ â îðãàíàõ Ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çà-
ïðàöþâàâ Skype-çâ’ÿçîê, ÿêèé íàäàº
ìîæëèâ³ñòü ãðîìàäÿíàì ïîñï³ëêóâà-
òèñü îäíî÷àñíî ç ê³ëüêîìà ñïåö³à-
ë³ñòàìè ³ îïåðàòèâíî îòðèìàòè â³ä-
ïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ. Ñêî-
ðèñòàâøèñü äîïîìîãîþ ä³òåé ÷è îíó-
ê³â, ñüîãîäí³ ïåíñ³îíåðè, íå âèõîäÿ-
÷è ç äîìó,ìîæóòü ó çðó÷íèé ñïîñ³á îò-
ðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ôàõ³âöÿ ó ðå-
æèì³ îíëàéí.Êîæåí êèÿíèí ìàº ìîæ-
ëèâ³ñòü îòðèìàòè ðîç’ÿñíåííÿ ç ïè-
òàíü ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿê áåç-
ïîñåðåäíüî â îðãàíàõ Ôîíäó, òàê ³
äèñòàíö³éíî.

Ïðîäîâæóþ÷è ðåôîðìóâàííÿ ïåí-
ñ³éíî¿ ñèñòåìè, ç 2016 ðîêó áóäå
âïðîâàäæóâàòèñü ñó÷àñíà ºäèíà öåí-
òðàë³çîâàíà ñèñòåìà íàðàõóâàííÿ òà
âèïëàòè ïåíñ³é,ÿêà äàñòü çìîãó øâèä-
êî îáñëóãîâóâàòè ëþäåé ç ïðèçíà-
÷åííÿ òà ïåðåðàõóíêó ïåíñ³é.
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Æèòí³é ðèíîê «îñèðîò³â»
� Ó ñòîëèö³ çâ³ëüíèëè äèðåêòîðà îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ â ñòîëèö³ 

òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â
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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 надання Департаменту забезпечення 

діяльності державної пенітенціарної служби України 
земельної ділянки для експлуатації 

і обслуговування будівель і споруд бази 
на вул. Святошинській, 27 у Святошинському районі

Розпорядження № 397 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до статей 17, 84, 116, 120, 122 Земельного кодексу України, статті 55 Закону України «Про зем%

леустрій», 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 адмініс%
трації»», враховуючи звернення Департаменту забезпечення діяльності державної пенітенціарної служби
України від 14 жовтня 2013 року № ДЗД/15%542%ДЗД.01/69%13, в межах функцій місцевого органу виконав%
чої влади:

1.�Надати�Департамент�забезпечення�ді-

яльності�державної�пенітенціарної�слжби�У�ра-

їни��постійне��ориствання�земельн�ділян�

площею�0,3726� а�в�межах�червоних�ліній�(�а-

дастровий�номер�8000000000:75:222:0021)�для

е�сплатації�і�обсл оввання�бдівель�і�спо-

рд�бази�на�вл.�Святошинсь�ій,�27��Свято-

шинсь�ом�районі�м.�Києва�(�ате орія�земель —

землі�житлової�та� ромадсь�ої�забдови,�А-

21101).

2.�Департамент�забезпечення�діяльності

державної�пенітенціарної�слжби�У�раїни:

2.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно о��оде�-

с�У�раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

2.3.�Забезпечити�вільний�достп�для�про-

�ладання�нових,�ремонт�та�е�сплатації�існ-

ючих�інженерних�мереж�та�спорд,�розташо-

ваних�в�межах�земельної�ділян�и.

2.4.�Земельн�ділян��в�межах�червоних�лі-

ній�ви�ористоввати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо �містобдівно о�за�онодавства.

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

ції�права��ориствання�земельною�ділян�ою�

поряд�,�встановленом�За�оном�У�раїни�«Про

державн�реєстрацію�речових�прав�на�нерхо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

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

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії товариству з обмеженою відповідальністю
«Теплогенеруюча компанія»

Розпорядження № 292 від 1 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо%

дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо%
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераціиних установках та установках з використанням нетрадиційних або по%
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи%
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен%
ня (протокол № 2 від 26 березня 2015 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА�КОМПА-

НІЯ»�(�од�ЄДРПОУ�36102795,�місто�Київ,�вли-

ця�Кемеровсь�а,�бдино��1)�ліцензію�на�право

провадження� осподарсь�ої�діяльності�з�поста-

чання�теплової�енер ії�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів.

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київ-

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про визнання недійсною ліцензії
Розпорядження № 242 від 19 березня 2015 року

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської ді%
яльності»:

1.�Визнати�недійсною�ліцензію�серії�АД

№ 040970,�що�бла�видана�ви�онавчим�ор а-

ном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією)�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЕКСПЛУ-

АТУЮЧА�КОМПАНІЯ�«ОСНОВА�КОМФОРТ»�(�од

ЄДРПОУ�37469835,�м.�Київ,�проспе�т�Перемо-

 и,�бдино��66,� рпа�приміщень,�№ 190�(в�літ.

А),�нежиле�приміщення�№ 1,�2)�на�право�про-

вадження� осподарсь�ої�діяльності�з�постачан-

ня�теплової�енер ії.

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київ-

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії товариству з обмеженою відповідальністю
«Новобудова»

Розпорядження № 293 від 1 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо%

дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо%
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераціиних установках та установках з використанням нетрадиційних або по%
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи%
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен%
ня (протокол № 2 від 26 березня 2015 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ� «НОВОБУДОВА»� (�од�

ЄДРПОУ�32917247,�місто�Київ,�влиця�Мос�ов-

сь�а,�бдино��46/2)�ліцензію�на�право�прова-

дження� осподарсь�ої�діяльності�з�постачання

теплової�енер ії�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів.

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київ-

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію теплових мереж ТМ%7 ТЕЦ%5 
на ділянці від ТК 702 до ТК 701 в межах вул. Кіквідзе, 

вул. Бастіонної та бульв. Дружби народів 
у Печерському районі

Розпорядження № 366 від 15 квітня 2015 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 6, 23, 26 Зако%

ну України «Про дорожній рух», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006
року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово%транспортних спорудах міста», зважаючи
на звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Будспецсервіс» від 19 березня 2015 року № 55, в ме%
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Товариств�з�обмеженою�відповідальністю

«Бдспецсервіс»�(далі —�ТОВ�«Бдспецсервіс»)

здійснити��термін�з�15��вітня�2015�ро��до�15

серпня�2015�ро��за�власні��ошти�відповідно

до�розробленої�та�затвердженої��встановле-

ном�поряд��прое�тно-�ошторисної�до�мен-

тації�ви�онання�робіт�з�ре�онстр�ції�теплових

мереж�ТМ-7�ТЕЦ-5�на�ділянці�від�ТК�702�до�ТК

701,�від�бдин��№ 2/34�на�вл.�Кі�відзе�до�б-

дин��№ 38�на�бльв.�Држби�народів��Печер-

сь�ом�районі�від�ритим�способом.

Перехід�через�вл.�Кі�відзе�та�вл.�Бастіонн

здійснити�від�ритим�способом�з�част�овим�об-

меженням�рх�транспорт�та�розриттям�тротарів.

2.�ТОВ�«Бдспецсервіс»:

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

давства�щодо�поряд��ви�онання�бдівельних

робіт.

2.2.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла острою�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25� рдня�2008

ро��№ 1051/1051.

2.3.�Розробити�та�по одити�в�правлінні�дер-

жавної�автомобільної�інспе�ції�ГУ�МВС�У�раїни

в�м.�Києві�схем�ор анізації�дорожньо о�рх

на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Встановити�о орож,�відповідні�дорож-

ні�зна�и,�освітлення,�си нальні�ліхтарі,�забез-

печити�вільний�і�безпечний�прохід�пішоходів�та

проїзд�автотранспорт��місцях�ви�онання�ро-

біт,�а�та�ож��разі�необхідності —�пішохідні�міст-

�и�шириною�не�менше�1,5�м.

3.�Після�завершення�робіт�відновити�по�рит-

тя�проїзної�частини�та�тротарів�за�типом�іс-

нючих�на�всю�ширин�та�довжин�в�межах�роз-

риття�або�зайняття�та�передати�їх�за�а�том��о-

мнальном�підприємств�«Шляхово-е�спл-

атаційне�правління�по�ремонт�та�триманню

автомобільних�шляхів�та�спорд�на�них�Печер-

сь�о о�район�м.�Києва».

4.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завер-

шення�робіт,�зазначених��пн�ті�1�цьо о�роз-

порядження,�зараховється�до��омнальної

власності�територіальної� ромади�міста�Києва.

5.�Департамент��омнальної�власності�м.

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

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

забезпечити�в�становленом�поряд��зарах-

вання�до��омнальної�власності�територіаль-

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

нання�робіт,�зазначених��пн�ті�1�цьо о�роз-

порядження.

6.�Відповідальність�за�безаварійне�та�своє-

часне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�дире�тора

ТОВ�«Бдспецсервіс»�Діди�а�О.�С.

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

ня�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київсь�ої

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

Голова В. Кличко

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція та будівництво вулично%дорожньої мережі 

в частині створення велосипедної інфраструктури 
та рекреаційного велосипедного маршруту в м. Києві. 

Веломаршрут «житловий масив 
Троєщина — Європейська площа»

Розпорядження № 318 від 7 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ» та постанови

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне%
ту Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Ре�онстр�-

ція�та�бдівництво�влично-дорожньої�мере-

жі�в�частині�створення�велосипедної�інфра-

стр�три�та�ре�реаційно о�велосипедно о

маршрт�в�м.�Києві.�Веломаршрт�«житло-

вий�масив�Троєщина —�Європейсь�а�пло-

ща»,�враховючи�е�спертний�звіт�щодо�роз-

 ляд�прое�тної�до�ментації�філії�ДП�«У�рдерж-

бде�спертиза»�«У�рдордержбде�сперти-

за»�від�06��вітня�2015�ро��№ 28-0017-15-А,

з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�а-

ми:

Показники Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва нове будівництво

Перспективна інтенсивність велосипедного руху вел./год 150

Загальна довжина велосипедного маршруту км 21,610

Загальна довжина велосипедних доріжок км 21,449

Ширина велосипедних доріжок м 1,50!3,00

Максимальний поздовжній ухил %о 60

Тип покриття дрібнозернистий
щільний

асфальтобетон
марки І типу Г бітум

БНД 60/90

Підпірні стіни: 
ПС!1 
ПС!2 
ПС!3 
накривний камінь по існуючій підпірній стіні

м 
м 
м 
м

87,71 
20,15 
3,30 
52,79

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015, у т. ч.: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати 
Зворотні суми

тис. грн 44142,460 

33624,984 
209,178 

10308,298
133,289
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2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи-

��(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ош-

торисним�розрахн�ом�бдівництва,�здійс-

нює�замовни��бдівництва�на�підставі�об рн-

твальних�до�ментів�та�резльтатів�їх�де-

тальної�перевір�и�в�становленом�поряд�.

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київсь�ої

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

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Тривалість будівництва міс. 5,5

У тому числі:

Пусковий комплекс №1 (вулиця Труханівська, Парковий міст)

Загальна довжина велосипедного маршруту км 4.7

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015 
у т. ч.:
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати

тис. грн 6734,184 

4241,449 
209,178 

2283,557

Тривалість будівництва міс. 0,5

Пусковий комплекс №2 (схили Хрещатого парку, Володимирський узвіз)

Загальна довжина велосипедного маршруту км 0,81

Загальна довжина велосипедних доріжок км 0,15

Підпірні стіни: 
ПС!1 
ПС!2 
ПС!З 
накривний камінь по існуючій підпірній стіні

м 
м
м
м

87,71 
20,15 
3,30 
52,79

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015 
у т. ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
Зворотні суми

тис. грн 2159,432 

1740,945 
418,487 
27,350

Тривалість будівництва міс. 0,4 

Пусковий комплекс №3 (проспект Генерала Ватутіна, Московський міст)

Загальна довжина велосипедного маршруту км 6.0

Загальна довжина велосипедних доріжок км 4,026

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015 
у т. ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
Зворотні суми

тис. грн 7514,483 

5305,065 
2209,418 

6,536

Тривалість будівництва міс. 0,9

Пусковий комплекс №4 (вулиця Оноре де Бальзака)

Загальна довжина велосипедного маршруту км 5,0

Загальна довжина велосипедних доріжок км 9,075

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015 
у т. ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
Зворотні суми

тис. грн 15921,868 

12833,272 
3088,596 

23,424

Тривалість будівництва міс. 1,6

Пусковий комплекс №5 (вулиця Марини Цветаєвої)

Загальна довжина велосипедного маршруту км 1,4

Загальна довжина велосипедних доріжок км 2,342

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015 
у т. ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
Зворотні суми

тис. грн 2856,372 

2294,388 
561,984 
21,793

Тривалість будівництва міс. 0,6

Пусковий комплекс №6 (вулиця Олександра Сабурова)

Загальна довжина велосипедного маршруту км 1,5

Загальна довжина велосипедних доріжок км 2,321

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015
у т. ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
Зворотні суми

тис. грн 3671,732 

2954,093 
717,639 
21,498

Тривалість будівництва міс. 0,7

Пусковий комплекс №7 (вулиця Теодора Драйзера)

Загальна довжина велосипедного маршруту км 2,2

Загальна довжина велосипедних доріжок км 3,535

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
03.04.2015 
у т. ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
Зворотні суми

тис. грн 5284,389 

4255,773 
1028,616 
32,688

Тривалість будівництва міс. 0,8

Про внесення змін до тарифів та структури тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд  та прибудинкових 

територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному 
будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами 
залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа 

місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 1042 від 19 жовтня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядуван%
ня в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово%комунальні послуги», постанов Ка%
бінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстра%
цію нормативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 року № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово%комунальні послуги», з метою надан%
ня послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно%гігієнічного, протипожежного, технічно%
го стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�Зміни�до�тарифів�та�стр�три�та-

рифів�на�посл и�з�тримання�бдин�ів�і�спо-

рд�та�прибдин�ових�територій,�я�і�надають�ви-

�онавці�цих�посл ,�по��ожном�бдин��о�ре-

мо�для�здійснення�розрахн�ів�із�споживача-

ми�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше

або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�роз-

рахн�овим,�встановлених�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30

вересня�2014�ро��№ 1078,�зареєстрованим�в

Головном�правлінні�юстиції��місті�Києві�20

жовтня�2014�ро��за�№ 42/1095�(�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�06�березня�2015�ро��№ 210),�що

додаються.

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

йо о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Зареєстровано�

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

3�листопада�2015�р.�за�№ 167/1278

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

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації,

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

Розпорядження № 335 від 8 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 Шев%
ченківському районі:

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

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

 оловном�розпорядни��бюджетних��оштів —

Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�фінансвання�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�25.02.2015�ро��№ 156,�ви�лав-

ши�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 — 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

Розпорядження № 396 від 22 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 Дар%
ницькому районі:

1.�Внести�зміни�до�адресно о�перелі��ро-

біт�з��апітально о�ремонт�об’є�тів��2015�ро-

ці�по� оловном�розпорядни��бюджетних��ош-

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

жавній�адміністрації,�фінансвання�я�их�перед-

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

 о�розвит��м.�Києва�на�2015�рі�,�затвердже-

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

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

ної�адміністрації)�від�26�люто о�2015�ро��№ 175,

ви�лавши�йо о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.

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

ня�по�ласти�на�застпни�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 утворення експертної комісії виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з перегляду переліку відомостей, 
які містять службову інформацію
Розпорядження № 373 від 16 квітня 2015 року

Відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Мініс%
трів України від 27 листопада 1998 року № 1893, з метою здійснення перегляду переліку відомостей, які міс%
тять службову інформацію:

1.�Утворити�е�спертн��омісію�ви�онавчо о

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

�ої�державної�адміністрації)�з�пере ляд�пере-

лі��відомостей,�я�і�містять�слжбов�інфор-

мацію,�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Е�спертній��омісії,�твореній�з ідно�з�пн�-

том�1�цьо о�розпорядження,�здійснювати�пе-

ре ляд�перелі��відомостей,�я�і�містять�слж-

бов�інформацію,�на�предмет�підтвердження

або�можливо о�зняття� риф�«Для�слжбово о

�ориствання».

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�15.08.2006�№ 1221�«Про�ство-

рення�е�спертної��омісії�ви�онавчо о�ор ан

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

жавної�адміністрації)�для�розроб�и�перелі�

відомостей,�я�і�містять�слжбов�інформацію»;

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

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

міністрації)�від�14.02.2011�№ 200�«Про�затвер-

дження�змін�до�с�лад�е�спертної��омісії»;

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

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

міністрації)�від�17.10.2011�№ 1919�«Про�вне-

сення�змін�до�дея�их�розпоряджень�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�та�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)»;

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

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

міністрації)�від�04.05.2012�№ 704�«Про�затвер-

дження�змін�до�с�лад�е�спертної��омісії�для�роз-

роб�и�перелі��відомостей,�я�і�містять�слж-

бов�інформацію».

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

ня�по�ласти�на�першо о�застпни�а� олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�оно-

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про організаційно%правові заходи щодо ліквідації 
комунального підприємства «Київінформатика»

Розпорядження № 359 від 10 квітня 2015 року
Відповідно до статей 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України,

статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської міської
ради від 02 жовтня 2013 року  № 29/9617 «Про припинення комунального підприємства «Київінформатика»,
в межах функцій органу місцевого самоврядування;

1.�Утворити��омісію�з�лі�відації��омнально-

 о�підприємства�«Київінформати�а»�та затвер-

дити�її�с�лад,�що�додасться.

2.�Комісії�з�лі�відації��омнально о�підпри-

ємства�«Київінформати�а»:

2.�1.�Здійснювати�повноваження�щодо�прав-

ління�справами��омнально о�підприємства

«Київінформати�а»�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни.

2.2.�У�встановленом�за�онодавством�по-

ряд��попередити�працівни�ів��омнально о

підприємства�«Київінформати�а»�про�їх�настп-

не�вивільнення�та�забезпечити�дотримання�їх

соціально-правових� арантій��поряд��та�на

мовах,�визначених�за�онодавством�У�раїни.

2.3.�Забезпечити�проведення�інвентариза-

ції�майна��омнально о�підприємства�«Київ-

інформати�а».

2.4.�У�встановленом�поряд��с�ласти�про-

міжний�лі�відаційний�баланс�та�подати�йо о�на

затвердження�ви�онавчом�ор ан�Київсь�ої

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

міністрації).

2.5.�У�встановленом�поряд��с�ласти�лі�ві-

даційний�баланс�та�подати�йо о�на�затвер-

дження�ви�онавчом�ор ан�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції).

2.6.�Забезпечити�ви�онання�заходів�з�лі�ві-

дації��омнально о�підприємства�«Київінфор-

мати�а».

2.7.�Встановити�стро��заявлення��редито-

рами�своїх�вимо —�два�місяці�з�момент�опри-

люднення�повідомлення�про�рішення�щодо�лі�-

відації��омнально о�підприємства�«Київінфор-

мати�а».

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

дження�по�ласти�на�першо о�застпни�а� о-

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

Ні�онова�І.�В.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії 
спеціалізованого комунального підприємства «Поділ%ліфт»

Розпорядження № 399 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105. 110, 111 Цивільною

кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, рішення Київської міської ради від 25 грудня
2012 року. № 688/8972 «Про припинення шляхом ліквідації спеціалізованого комунального підприємства
«Поділ%ліфт». розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) від 06 березня 2013 року № 286 «Про організаційно%правові заходи, пов’язані з виконанням рішен%
ня Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 688/8972», у зв’язку зі змінами в персональному складі
ліквідаційної комісії спеціалізованого комунального підприємства «Поділ%ліфт», в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Внести�зміни�до�с�лад�лі�відаційної��омі-

сії�спеціалізовано о��омнально о�підприєм-

ства�«Поділ-ліфт»,�затверджено о�розпоря-

дженням�ви�онавчою�ор ан�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�від�06�березня�2013�ро��№�286�«Про�ор-

 анізаційно-правові�заходи,�пов’язані�з�ви�онан-

ням�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25� рд-

ня�2012�ро��№�688/8972»,�ви�лавши�йо о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

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

дження�по�ласти�на�застпнн�ів� олови�Київсь�ої

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 07 червня 2006 року № 936 «Про утворення комісії 
по визначенню розмірів збитків, заподіяних внаслідок 

вилучення (викупу) лісових земель лісопаркових господарств,
що входять до складу комунального об’єднання «Київзеленбуд»

Розпорядження № 398 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до статей 156, 157 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квіт%

ня 1993 року № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористува%
чам», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Внести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�07�червня�2006

ро��№ 936�«Про�творення��омісії�по�визна-

ченню�розмірів�збит�ів,�заподіяних�внаслідо��ви-

лчення�(ви�п)�лісових�земель�лісопар�ових

 осподарств,�що�входять�до�с�лад��омналь-

но о�об’єднання�«Київзеленбд»,�та�і�зміни:

1.1.�Пн�т�1�розпорядження�після�слова�«її»

доповнити�словом�«посадовий».

1.2.�Пн�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«4.�Резльтати�роботи��омісії�оформляти

відповідними�а�тами,�я�і�підписються�від-

повідно�до�пн�т�5�Положення�про��омісію�по

визначенню�розмірів�збит�ів,�заподіяних�вна-

слідо��вилчення�(ви�п)�лісових�земель�лі-

сопар�ових� осподарств,�що�входять�до�с�ла-

д��омнально о�об’єднання�«Київзеленбд»,

затверджено о�пн�том�2�цьо о�розпоряджен-

ня.

1.3.�Доповнити�пн�т�5�розпорядження�аб-

зацом�третім�та�о о�зміст:�«Розрахно��роз-

мірів�збит�ів,�заподіяних�внаслідо��вилчення

(ви�п)�лісових�земель�лісопар�ових� оспо-

дарств,�що�входять�до�с�лад��омнально о

об’єднання�«Київзеленбд»,�здійснюється��від-

повідності�до�вимо �статей�156,�157�Земель-

но о��оде�с�У�раїни,�постанови�Кабінет�Мі-

ністрів�У�раїни�від�19��вітня�1993�ро��№ 284

«Про�Порядо��визначення�та�відш�одвання

збит�ів�власни�ам�землі�та�земле�ориства-

чам»�на�підставі�чинних�матеріалів�лісовпоряд-

�вання,�я�і�по оджено�і�затверджено��поряд-

�,�встановленом�статтею�48�Лісово о��оде�-

с�У�раїни.»

2.�Внести�зміни�до�с�лад��омісії�по�визна-

ченню�розмірів�збит�ів,�заподіяних�внаслідо��ви-

лчення�(ви�п)�лісових�земель�лісопар�ових

 осподарств,�що�входять�до�с�лад��омналь-

но о�об’єднання�«Київзеленбд»,�затвердже-

но о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�від�07�червня�2006�ро�

№ 936�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�11�червня�2014

ро��№ 748),�ви�лавши�йо о�в�реда�ції,�що�до-

дається.

3.�Внести�до�Положення�про��омісію�по�ви-

значенню�розмірів�збит�ів,�заподіяних�внаслі-

до��вилчення�(ви�п)�лісових�земель�лісо-

пар�ових� осподарств,�що�входять�до�с�лад��о-

мнально о�об’єднання�«Київзеленбд»,�за-

тверджено о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�07�червня�2006

ро��№ 936�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�травня

2013�ро��№ 821)�та�і�зміни:

3.1.�Абзац�перший�пн�т�5�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«5.�А�т��омісії�щодо�визначення�розмірів�збит-

�ів,�заподіяних�внаслідо��вилчення�(ви�п)

лісових�земель�лісопар�ових� осподарств,�що

входять�до�с�лад��омнально о�об’єднання

«Київзеленбд»�(далі —�а�т��омісії),�підпис-

ють� олова�( оловючий�на�засіданні)�та�члени

�омісії,�пристні�на�засіданні��омісії.

3.2.�Абзац�др ий�пн�т�9�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«Подання�прое�т�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснює�Де-

партамент�місь�о о�бла острою�та�збережен-

ня�природно о�середовища�ви�онавчо о�ор а-

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

жавної�адміністрації)».

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про створення міжвідомчого Центру моніторингу 
забудови міста Києва

Розпорядження № 390 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс%

трації», «Про регулювання містобудівної діяльності», Цивільного кодексу України, Земельного кодексу Укра%
їни, з метою запобігання незаконної забудови міста:

1.�Утворити�міжвідомчий�Центр�моніторин 

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

що�додається.

2.�Міжвідомчом�Центр�моніторин �заб-

дови�міста�Києва:

2.1.�Здійснювати��оординацію�дій�стр�тр-

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

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

міністрації),�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,��омнальних�підприємств,�с-

танов,�ор анізацій�щодо�здійснення�моніторин-

 �забдови�міста�Києва.

2.2.�На�першом�засіданні�затвердити�поло-

ження�про�міжвідомчий�Центр�моніторин �за-

бдови�міста�Києва.

3.�Міжвідомчом�Центр�моніторин �заб-

дови�міста�Києва�здійснювати�інші�заходи,�не-

обхідні�для�ви�онання�цьо о�розпорядження.

4.�Слжбам,�становам�та�ор анізаціям,�за-

діяним�в�роботі�міжвідомчо о�Центр�моніторин-

 �забдови�міста�Києва,�оперативно�(протя-

 ом�24� один)�з�момент�отримання�дорчен-

ня,�підписано о�Керівни�ом�Центр�або�пер-

шим�застпни�ом�Керівни�а�Центр,�реа ва-

ти,�опрацьоввати�та�надавати�відповідь�на�по-

відомлення�(листи),�я�і�надійшли�для�реа -

вання�(щодо�ор анів�про�ратри —�відповід-

но�до�за�онодавства).

5.�Департамент�містобдвання�та�архіте�-

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

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

безпечити�робот�міжвідомчо о�Центр�моні-

торин �забдови�міста�Києва�за�адресою:�м.

Київ,�вл.�Хрещати�,�32,�тел.�0442787877;

0959095555.

6.�Комнальній�бюджетній�станові�«Конта�т-

ний�центр�міста�Києва»�(1551)�здійснювати

оперативний�прийом�телефонних�дзвін�ів,�що

стосються�запобі ання�неза�онно о�бдівниц-

тва,�та�передавати�інформацію�на�опрацюван-

ня�до�міжвідомчо о�Центр�моніторин �заб-

дови�міста�Києва.

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

ня�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до

розподіл�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про питання направлення делегацій, 
здійснення службових відряджень за кордон 
у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 407 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до Указу Президента України від 5 березня 2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зов%

нішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями», по%
станови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення
службових відряджень за кордон», Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвер%
дженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 31 березня 1998 року № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 бе%
резня 2011 року № 362), Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015—2018
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938, з метою упорядку%
вання направлення делегацій, здійснення службових відряджень за кордон у виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації):

1.�Затвердити�Порядо��направлення�деле-

 ацій,�здійснення�слжбових�відряджень�за��ор-

дон��ви�онавчом�ор ані�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

що�додається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�09� рдня�2004�ро��№ 2229

«Про�дея�і�питання�під отов�и�та�здійснення

слжбових�відряджень�за��ордон»;

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

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

міністрації)�від�21�січня�2014�ро��№ 50�«Про

заходи�з�е�ономії�витрат�на�здійснення�слж-

бових�відряджень�та�направлення�деле ацій

міста�Києва�за��ордон».

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

ня�по�ласти�на��ерівни�а�апарат�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�Бондарен�а�В.�В.

Голова В. Кличко

Затверджено

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�22.04.2015�№ 407

Порядок
направлення делегацій, здійснення відряджень за кордон у виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
1.�Рішення�про�направлення�деле ацій,�здійснення�відряджень�за��ордон��ви�онавчом�ор-

 ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�приймається�Київсь�им

місь�им� оловою.
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2.�Підставою�для�опрацювання�питання�про�направлення�деле ацій�або�здійснення�відря-

джень�за��ордон�є�офіційне�запрошення�з�пере�ладом�або�інший�до�мент,�я�ий�підтверджє

відповідні�ініціативи�(далі —�офіційне�запрошення).

3.�Після�надходження�офіційно о�запрошення�правління�міжнародних�зв’яз�ів�апарат�ви�о-

навчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)� отє�доповід-

н�запис�,��я�ій�обґрнтовється�необхідність�направлення�деле ацій,�здійснення�відряджен-

ня�за��ордон,�зазначається�місце,�стро�и�та�мови�перебвання�за��ордоном,�пропозиції�що-

до�джерел�фінансвання.

Доповідна�запис�а� отється�за�підписом��ерівни�а�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�подається�Київсь�ом�місь�ом� о-

лові�не�пізніше�я��за�три�тижні�до�запланованої�дати�виїзд�разом�з��опією�офіційно о�запро-

шення.

4.�Після�отримання�письмово о�дорчення�Київсь�о о�місь�о о� олови�правління�міжнарод-

них�зв’яз�ів�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)� отє�відповідний�прое�т�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

5.�При�під отовці�прое�т�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�передбачається,�що:

Київсь�ий�місь�ий� олова,�застпни�и� олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�пра-

цівни�и�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),��ерівни�и�та�застпни�и��ерівни�ів�стр�трних�підрозділів�ви�онавчо о�ор ан�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відряджаються�за��ордон;

застпни��місь�о о� олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради,�дептати�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�працівни�и�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради,�працівни�и�стр�трних�підрозділів�ви�о-

навчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(�рім��ерівни-

�ів�та�застпни�ів��ерівни�ів)�та��ерівництво�і�працівни�и�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій�направляються�за��ордон;

працівни�и�підприємств,�станов,�ор анізацій��омнальної�власності�територіальної� ромади

міста�Києва,�представни�и� ромадсь�их,�ветерансь�их�ор анізацій,�інші�особи�в�лючаються�до

с�лад�деле ацій�міста�Києва�за�з одою.

6.�До�прое�т�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�додаються�настпні�до�менти:

доповідна�запис�а�з�відповідним�письмовим�дорченням�Київсь�о о�місь�о о� олови;

офіційне�запрошення�з�пере�ладом;

�ошторис�витрат,�я�ий�затверджється��ерівни�ом�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої

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

по одження�слжбово о�відрядження�за��ордон�Київсь�о о�місь�о о� олови,�першо о�застп-

ни�а� олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�застпни�ів� олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�ор анами�влади�вищо о�рівня.

7.�По одження�прое�т�розпорядження�здійснюється��поряд�,�передбаченом�Ре ламентом

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

8.�Управління�міжнародних�зв’яз�ів�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�не�пізніше�ніж�за�10�робочих�днів�до�запланованої�дати

виїзд�надає�до�правління�бх алтерсь�о о�облі��та�звітності�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відповідне�розпорядження�ви�о-

навчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ошторис�ви-

трат,�затверджений��ерівни�ом�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�для�виплати�особам,�я�і�направляються/відряджаються�за��ордон,

 рошово о�аванс.

Під�час�оформлення�до�ментів�для�здійснення�направлення/відрядження�за��ордон��ошто-

рис�витрат�може�бти�змінено�залежно�від��рс�Національно о�Бан��У�раїни�на�момент�при-

дбання�валюти.

9.�Управління�бх алтерсь�о о�облі��та�звітності�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь-

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

забезпечє�осіб,�я�і�направляються/відряджаються�за��ордон,��оштами�в�іноземній�валюті�

ви ляді�аванс�для�здійснення�поточних�витрат�з ідно�з�нормами,�передбаченими�за�онодав-

ством�У�раїни;

ознайомлює�осіб,�я�і�направляються/відряджаються�за��ордон,�з�довід�ою-розрахн�ом�на

виданий�аванс�в�іноземній�валюті,�а�та�ож�попереджає�про�відповідальність��разі�неповернен-

ня��встановлений�термін�неви�ористано о�залиш��аванс,�видано о�в�іноземній�валюті.

10.�Після�повернення�особи,�я�і�направлялись/відряджались�за��ордон,�зобов’язані�протя ом

трьох�робочих�днів�надати�до�правління�бх алтерсь�о о�облі��та�звітності�апарат�ви�онав-

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

про�витрачені�валютні��ошти�та�повернти�їх�неви�ористаний�залишо�.�Разом�з�авансовим�зві-

том�подаються�в�ори іналах�підтверджючі�до�менти�(рахн�и,��витанції,�проїзні��вит�и,�то-

що)�про�фа�тичні�витрати.

11.�Відш�одвання�витрат,�пов’язаних�з�направленням/відрядженням�за��ордон,�здійснюєть-

ся�відповідно�до�постанови�Кабінет�Міністрів�У�раїни�від�2�люто о�2011�ро��№ 98�«Про�сми

та�с�лад�витрат�на�відрядження�державних�слжбовців,�а�та�ож�інших�осіб,�що�направляються

�відрядження�підприємствами,�становами�та�ор анізаціями,�я�і�повністю�або�част�ово�три-

мються�(фінансються)�за�рахно��бюджетних��оштів»�та�Інстр�ції�про�слжбові�відрядження

в�межах�У�раїни�та�за��ордон,�затвердженої�на�азом�Міністерства�фінансів�У�раїни�від�13�бе-

резня�1998�ро��№ 59,�зареєстрованим�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�31�березня�1998�ро�

№ 218/2658,�(�реда�ції�на�аз�Міністерства�фінансів�У�раїни�від�17�березня�2011�ро��№ 362).

У�разі�втрати�особами,�я�і�направлялись/відряджались�за��ордон,�до�ментів,�що�підтвердж-

ють�фа�тичні�витрати,�правління�міжнародних�зв’яз�ів�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�с�ладає�а�т,�я�ий�затверджється��е-

рівни�ом�апарат�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

12.�У�стро�,�зазначений�в�розпорядженні�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�особи,�я�і�направлялись/відряджались�за��ордон,�зо-

бов’язані�подати�Київсь�ом�місь�ом� олові�письмовий�звіт�про�резльтати�направлення/від-

рядження�за��ордон,�до�я�о о�додаються�відповідні�виснов�и�та�пропозиції,��опії� од,�прото-

�олів,�інших�до�ментів,�що�бли�підписані�або�парафовані�під�час�перебвання�за��ордоном.

13.�Постійний��онтроль�за�е�ономним�витрачанням�іноземної�валюти�і�одержанням�реальних

резльтатів�від�направлення�деле ацій,�здійснення�відряджень�за��ордон�здійснюється�першим

застпни�ом� олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�застпни�ами� олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,��ерівни�ами�стр�трних�підрозділів�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої

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

Керівник апарату
В. Бондаренко

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

по головному розпоряднику бюджетних коштів % 
Оболонській районній 

в місті Києві державній адміністрації, 
фінансування яких передбачено Програмою економічного

і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік
Розпорядження № 400 від 22 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 Обо%
лонському районі:

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

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

 оловном�розпорядни��бюджетних��оштів —

Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації,�фінансвання�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�люто о�2015�ро��№ 154,�ви�лав-

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

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про підготовку узагальненого звіту про діяльність виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
підприємств, установ, організацій територіальної громади 

міста Києва за 2014 рік
Розпорядження № 405 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», з метою підготовки повної, об’%
єктивної, достовірної інформації про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2014
рік та забезпечення належного рівня прозорості та відкритості діяльності виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної гро%
мади міста Києва:

1.�Визначити�Департамент�е�ономі�и�та�ін-

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

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

ністрації)�відповідальним�за�під отов��за-

 альнено о�звіт�про�діяльність�ви�онавчо о

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

�ої�державної�адміністрації),�підприємств,

станов,�ор анізацій�територіальної� рома-

ди�міста�Києва�за�2014�рі�.

2.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

2.1.�Визначити�на�основі�пропозицій�стр�-

трних�підрозділів�ви�онавчо о�ор ан�Київ-

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

ної�адміністрації)�перелі��по�азни�ів,�інди�а-

торів�звіт,�зазначено о��пн�ті�1�цьо о�роз-

порядження,�та�надати�цей�перелі��до�15

травня�2015�ро��стр�трним�підрозділам

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

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

2.2.�Забезпечити��оординацію�роботи�стр�-

трних�підрозділів�ви�онавчо о�ор ан�Київ-

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

ної�адміністрації)�щодо�під отов�и�звіт,�за-

значено о��пн�ті�1�цьо о�розпорядження,

та�за альнення�звітної�інформації.

2.3.�До�15�липня�2015�ро��надати�Київ-

сь�ом�місь�ом� олові�звіт,�зазначений�

пн�ті�1�цьо о�розпорядження.

3.�Стр�трним�підрозділам�ви�онавчо о

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

�ої�державної�адміністрації):

3.1.�До�30��вітня�2015�ро��надати�Депар-

тамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції

щодо�по�азни�ів,�інди�аторів�звіт,�зазначе-

но о��пн�ті�1�цьо о�розпорядження.

3.2.�До�04�червня�2015�ро��надати�Депар-

тамент�е�ономі�и�інвестицій�ви�онавчо о

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

�ої�державної�адміністрації)�звітн�інформа-

цію�з ідно�з�перелі�ом,�зазначеним��під-

пн�ті�2.1.�пн�т�2�цьо о�розпорядження.

3.3.�У�разі�необхідності�за�запитом�Депар-

тамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�надавати�до-

дат�ов�інформацію�та�матеріали�для�під о-

тов�и�звіт,�зазначено о��пн�ті�1�цьо о�роз-

порядження,�протя ом�десяти�робочих�днів

з�дня�надходження�та�о о�запит.

4.�По�ласти�на��ерівни�ів�стр�трних�під-

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

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

ністрації)�персональн�відповідальність�за

повнот,�достовірність�та�своєчасність�на-

дання�інформації�Департамент�е�ономі�и�та

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

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

ністрації)�для�під отов�и�звіт,�зазначено о�

пн�ті�1�цьо о�розпорядження.

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

рядження�по�ласти�на�першо о�застпни�а

 олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про уповноваження заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Пантелеєва П. О. на підписання 

Угоди про партнерство та співпрацю для реалізації проектів 
з енергоефективної модернізації транспортної 

та інженерної інфраструктури міста Києва
між Громадською спілкою «Муніципальна енергія» 

та виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією)

Розпорядження № 404 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в

Україні», з метою покращення екологічної та соціально%економічної ситуації в місті Києві:

1.�Уповноважити�застпни�а� олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�Пет-

ра�Оле�сандровича�на�підписання�У оди�про�парт-

нерство�та�співпрацю�для�реалізації�прое�тів�з
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енер оефе�тивної�модернізації�транспортної�та

інженерної�інфрастр�три�міста�Києва�між�Гро-

мадсь�ою�спіл�ою�«Мніципальна�енер ія»�та�ви-

�онавчим�ор аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією).

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

ня�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про надання земельної ділянки 
Шевченківському районному управлінню 

Головного управління МВС України в м. Києві 
для обслуговування та експлуатації будівлі гуртожитку 

на вул. Салютній, 3 у Шевченківському районі
Розпорядження № 435 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до статей 17, 92, 120, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ста%
тей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Шевченківського район%
ного управління Головного управління МВС України в м. Києві від 23.10.2014 № 59/23816, враховуючи рішен%
ня Київської міської ради від 23.09.2014 № 255/255 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відве%
дення земельної ділянки Шевченківському районному управлінню Головного управління МВС України в м.
Києві для обслуговування та експлуатації будівлі гуртожитку на вул. Салютній, 3 у Шевченківському районі м.
Києва», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Шевчен�івсь�ом�районном�прав-

лінню�Головно о�правління�МВС�У�раїни�в�м.

Києві�за�мови�ви�онання�пн�т�2�цьо о�роз-

порядження�в�постійне��ориствання�земель-

н�ділян��площею�0,3329� а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:88:024:0050)�для�обсл ов-

вання�та�е�сплатації�бдівлі� ртожит��на�вл.

Салютній,�3��Шевчен�івсь�ом�районі�м.�Ки-

єва�із�земель�державної�власності�(�ате орія

земель —�землі�житлової�та� ромадсь�ої�заб-

дови,�справа�Д-5081).

2.�Шевчен�івсь�ом�районном�правлінню

Головно о�правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві:

2.1.�Ви�онвати�обов’яз�и�земле�ориства-

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

�оде�с�У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�достп�для�про-

�ладання�нових,�ремонт�та�е�сплатації�існ-

ючих�інженерних�мереж�і�спорд,�розміщених

�межах�земельної�ділян�и.

2.3.�Питання�пайової�часті�та��ладання�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до ово-

р�про�пайов�часть�вирішвати�в�поряд��та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.4.�Питання�майнових�відносин�вирішвати

в�становленом�поряд�.

2.5.�Ви�онати�вимо и,�ви�ладені�в�листах

Департамент�містобдвання�та�архіте�три

від�22.02.2012�№ 2205/0/18-3/19-12,�Голов-

но о�правління�Держзема ентства��м.�Києві

від�24.03.2014�№ 8-26-0.4-1294/2-14.

3.�Попередити�земле�ориствача,�що�пра-

во��ориствання�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�розпоря-

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Української Православної 

Церкви Київського Патріархату парафії «Святого Мученика
Іоана Воїна» v Святошинському районі м. Києва»

Розпорядження № 403 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 24 березня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 22 березня 2015 ро%
ку № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстрвати�Статт�релі ійної�ор анізації

«Релі ійна� ромада�У�раїнсь�ої�Православної

Цер�ви�Київсь�о о�Патріархат�парафії�«Свя-

то о�Мчени�а�Іоана�Воїна»��Святошинсь�о-

м�районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про утворення комісії з вирішення проблемних питань 
щодо експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5 

у с. Підгірці Обухівського району Київської області
Розпорядження № 402 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 частини другої та пунктів 5 і 8 частини третьої статті 25 Закону України «Про столицю України — міс%
то—герой Київ», пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», вра%
ховуючи лист Київської міської ради від 21 січня 2015 року № 225%КР%73:

1.�Утворити��омісію�з�вирішення�проблем-

них�питань�щодо�е�сплатації�полі он�твер-

дих�побтових�відходів�№ 5��с.�Під ірці�Об-

хівсь�о о�район�Київсь�ої�області�та�затвер-

дити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії�з�вирішення�проблемних�питань

щодо�е�сплатації�полі он�твердих�побтових

відходів�№ 5��с.�Під ірці�Обхівсь�о о�район

Київсь�ої�області�здійснювати�вибір�оптималь-

них�рішень�серед�альтернативних�варіантів�що-

до�безпечної�е�сплатації�полі он,�запобі ан-

ня�забрдненню�підземних�вод,�ни�нення�за-

 рози�е�оло ічно о�лиха�та�продовження�тер-

мін�йо о�е�сплатації.

3.�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�16�серпня�2013�ро��№ 1403�«Про�ство-

рення�міжвідомчої��омісії�з�вирішення�питан-

ня�зменшення�не ативно о�вплив�полі он

твердих�побтових�відходів�№ 5��с.�Під ірці

Обхівсь�о о�район�Київсь�ої�області�на�е�о-

ло ічний�стан�приле лих�територій».

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київ-

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада на честь святителя Нектарія 

Єгінського Української Православної Церкви 
в Оболонському районі м. Києва»

Розпорядження № 401 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 26 березня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 16 січня 2015 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстрвати�Статт�релі ійної�ор анізації

«Релі ійна� ромада�на�честь�святителя�Не�та-

рія�Є інсь�о о�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�-

ви�в�Оболонсь�ом�районі�м.�Києва»,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко

Про зміни у складі колегії Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 395 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київ%
ської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2013 року № 2183, та у зв’язку з кадро%
вими змінами:

Увести�до�с�лад��оле ії�Департамент��ль-

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

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

затверджено о�розпорядженням�ви�онавчо о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�24�травня�2013

ро��№ 777�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�20�люто о

2015�ро��№ 133)�Бондарен�а�Володимира

Дмитровича —� олов�постійної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань��льтри�та�триз-

м�(за�з одою).

Голова В. Кличко

Про завершення реконструкції будівель 
Київського драматичного театру на Подолі 

на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі 
Розпорядження № 436 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сто%
лицю  України — місто%герой Київ», враховуючи рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню
інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлово%
го призначення, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва від 28
квітня 2015 року № 69/2015, з метою організації, забезпечення завершення реконструкції будівель Київсько%
го драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі та функціонуван%
ня цього театрально%видовищного закладу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Комнальном�підприємств�з�тримання

та�е�сплатації�житлово о�фонд�спеціально о

призначення�«Спецжитлофонд»��встановленом

за�онодавством�поряд��передати�Театрально-

видовищном�за�лад��льтри�Київсь�ий�а�а-

демічний�драматичний�театр�на�Подолі�(далі

Київсь�ий�а�адемічний�драматичний�театр�на

Подолі)�фн�ції�замовни�а�для�завершення�ре-

�онстр�ції�бдівель�Київсь�о о�драматично о

театр�на�Подолі�на�Андріївсь�ом�звозі,�20

(А,�Б)��Подільсь�ом�районі.

2.�Взяти�до�відома,�що�фінансвання�сіх�не-

обхідних�робіт�по�завершенню�ре�онстр�ції

об’є�та�на�Андріївсь�ом�звозі,�20�(А,�Б)��По-

дільсь�ом�районі�бде�здійснюватись�за�рах-

но��залчення�позабюджетних�меценатсь�их

�оштів�від�Дочірньо о�підприємства�«Конди-

терсь�а��орпорація�«Рошен»,�я��сб’є�та� ос-

подарювання,�що�виявив�бажання�взяти�часть

на�не�омерційній�основі�в�я�ості�мецената�

розвит��об’є�тів�соціально-�льтрно о�та��о-

мнально о�призначення�міста�Києва.

3.�Комнальном�підприємств�з�тримання

та�е�сплатації�житлово о�фонд�спеціально о

призначення�«Спецжитлофонд»,�Київсь�ом

драматичном�театр�на�Подолі�та�Департа-

мент��льтри�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої

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

міністрації)�спільно�провести�інвентаризацію

обся �фа�тично�ви�онаних�робіт,�ви�ориста-

них�бдівельних�та�інших�матеріалів,�наявно о

інженерно о,�техноло ічно о�та�іншо о�облад-

нання,�с�ладеної�первинної�та�технічної�до�-

ментації,�станом�на�01�травня�2015�ро�.

4.�Комнальном�підприємств�з�тримання

та�е�сплатації�житлово о�фонд�спеціально о

призначення�«Спецжитлофонд»�передати�Ки-

ївсь�ом�а�адемічном�драматичном�театр

на�Подолі�в�становленом�поряд��всю�до�-

ментацію�щодо�ре�онстр�ції�бдівель�Київ-

сь�о о�драматично о�театр�на�Подолі�на�Ан-

дріївсь�ом�звозі,�20�(А,�Б)��Подільсь�ом

районі�(прое�тно-�ошторисн�до�ментацію,

до овори,�а�ти�звір�и,�ви�онавч�до�мента-

цію,�довід��про�см�фа�тичних�витрат�з�по-

чат��їх�ви�онання�та�інші�до�менти).

5.�Київсь�ом�а�адемічном�драматичном

театр�на�Подолі:

5.1.�У�встановленом�за�онодавством�по-

ряд��за�резльтатами�інвентаризації,�перед-

баченої�пн�том�3�цьо о�розпорядження,�прий-

няти�за�фа�тичною�наявністю�та�взяти�на�об-

лі��об’є�т�незавершено о�бдівництва�«Ре�он-

стр�ція�бдівель�Київсь�о о�драматично о�те-

атр�на�Подолі�на�Андріївсь�ом�звозі,�20�(А,

Б)��Подільсь�ом�районі».

5.2.�Визначити��встановленом�поряд�� е-

неральн�прое�тн�ор анізацію�з�розроблення

прое�тно-�ошторисної�до�ментації�на�завер-

шення�ре�онстр�ції�об’є�та�та� енеральн�під-

рядн�ор анізацію�для�ви�онання�робіт�із�за-

вершення�ре�онстр�ції�об’є�та,�зазначено о�

пн�ті�1�цьо о�розпорядження.

5.3.�На�період�ор анізації�та�ви�онання�робіт

із�завершення�ре�онстр�ції�об’є�та�на�Андрі-

ївсь�ом�звозі,�20�(А,�Б)��Подільсь�ом�райо-

ні�забезпечити�можливість�меценат�Дочірньо-

м�підприємств�«Кондитерсь�а��орпорація

«Рошен»�здійснення�всебічно о��онтролю�за

цільовим�ви�ористанням�залченої�позабю-

джетної�бла одійної�фінансової�допомо и�на

ви�онання�цих�робіт.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909165 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119 ãà, ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 44 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:279:0063), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ëüîä³íî¿ Òåòÿíè Ìèêîëà¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909168 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1010 ãà, ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 10 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:279:0085), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Êîáçàðÿ Îëåêñàíäðà Â'ÿ÷åñëàâîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905473 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1010 ãà, ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 6 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:279:0083), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Íîâ³êîâà Àíäð³ÿ Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909146 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1010 ãà, ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 4 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:279:0082), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Êîâàëåíêà Âàëåð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909144 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119 ãà, ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 54 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:279:0068), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Êàë³íê³íà ²ãîðÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 906326 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà
ïðîñïåêò³ Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 106 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8.000 000 000:72:544:0037),
íà ³ì'ÿ Ðóñàëîâà Ìèõàéëà Â³êòîðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 906325 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà
ïðîñïåêò³ Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 104 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:544:0036),
íà ³ì'ÿ Ðóñàëîâà Âàñèëÿ Â³êòîðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.
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5.4.�Забезпечити�проведення�прое�тних�та�б�дівель-

них�робіт�відповідно�до�за�онодавства.

6.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�робіт�з�ре�он-

стр��ції�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�йо!о�майно

в��становленом��поряд���зарахов�ється�до��ом�нальної

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�спільно�з�Департаментом

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�після�введення

об’є�та�в�е�спл�атацію�здійснити��сі�заходи�щодо�за-

�ріплення�йо!о�на�праві�!осподарсь�о!о�відання�за�Ки-

ївсь�им�а�адемічним�драматичним�театром�на�Подолі.

8.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпоряджен-

ня�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�15�серпня�2014�ро-

���№ 901�«Про�завершення�ре�онстр��ції�б�дівель�Київ-

сь�о!о�драматично!о�театр��на�Подолі�на�Андріївсь�ом�

�звозі,�20�(A,�B)���Подільсь�ом��районі».�

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�розпорядження�по-

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

ної�адміністрації�з!ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про внесення змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту 
об’єктів, фінансування яких передбачено Програмою економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік по головному розпоряднику
бюджетних коштів — Департаменту соціальної політики виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 394 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішен/
ня 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 врахування креди/
торської заборгованості, яка виникла станом на 01 січня 2015 року за роботи з капітального ремонту в установах, підпорядкованих
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Унести�зміни�до�адресно!о�перелі���робіт�з��апіталь-

но!о�ремонт��об’є�тів,�фінанс�вання�я�их�передбачено

Про!рамою�е�ономічно!о�і�соціально!о�розвит���м.�Києва

на�2015�рі��по�!оловном��розпорядни���бюджетних��ош-

тів —�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо!о�ор-

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

адміністрації),�затверджено!о�розпорядженням�ви�онав-

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

жавної�адміністрації)�від�26�люто!о�2015�ро���№ 173,�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

Про встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках 
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 415 від 27 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924

«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік» та з метою виконання робіт із встановлення індивідуаль/
них теплових пунктів в житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Гр�па�впро-

вадження�прое�т��з�енер!озбереження�в�адміністратив-

них�і�!ромадсь�их�б�дівлях�м.�Києва»�ви�онавчо!о�ор!а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�замовни�ом�розроб�и�прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації�та�ви�онання�робіт�із�встановлення

індивід�альних�теплових�п�н�тів�в�житлових�б�дин�ах��о-

м�нальної�власності�територіальної�!ромади�міста�Ки-

єва�(далі —�встановлення�індивід�альних�теплових�п�н�-

тів�в�житлових�б�дин�ах),�з!ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Гр�па�впровадження

прое�т��з�енер!озбереження�в�адміністративних�і�!ро-

мадсь�их�б�дівлях�м.�Києва»�ви�онавчо!о�ор!ан��Київ-

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

трації):

2.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор!анізації�для�ви-

�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо!о�розпоряджен-

ня,�в��становленом��за�онодавством�поряд��.

2.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження�в��ста-

новленом��поряд���прое�тно-�ошторисної�до��ментації

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

рядження,�в��становленом��поряд��.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо!�за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо!о�розпорядження.

2.4.�Під�час���ладання�до!оворів�підряд��на�ви�онан-

ня�робіт�із�встановлення�індивід�альних�теплових�п�н�-

тів�в�житлових�б�дин�ах���місті�Києві�передбачити��мо-

ви�щодо�надання�підрядни�ами�!арантії�я�ості�ви�она-

них�робіт�та�визначити�!арантійні�стро�и�е�спл�атації

встановлювано!о�обладнання.

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�подати�до�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої

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

інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо!о�розпорядження,�до�Про!рами�е�о-

номічно!о�та�соціально!о�розвит���міста�Києва�на�2015

рі��і�наст�пні�ро�и.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити���встановлено-

м��поряд���зарах�вання�майна�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної�!ромади�міста�Києва�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо!о�розпорядження,�з

подальшою�передачею���володіння�та��орист�вання�п�б-

лічном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�на��мо-

вах,�визначених��!одою�щодо�реалізації�прое�т���прав-

ління�та�реформ�вання�енер!етично!о��омпле�с��м.�Ки-

єва�від�27�вересня�2001�ро���між�А�ціонерною�енер!о-

постачальною��омпанією�«КИЇВЕНЕРГО»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

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

�ласти�на�заст�пни�а�!олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�П.�Пантелеєва.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна громада Української
Православної Церкви Київського Патріархату парафії Ікони Божої Матері

«ЗНАМЕННЯ» у Шевченківському районі м. Києва».
Розпорядження № 417 від 28 квітня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 05 квітня
2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 05 квітня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконав/
чої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі!ійної�ор!анізації�«Релі!ійна�!ромада�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�Київсь�о!о�Пат-

ріархат��парафії�І�они�Божої�Матері�«ЗНАМЕННЯ»���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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 86,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³

ã³ìíàç³¿ ¹ 237 íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 26-Ã (28-Ã), ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè
ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 935 800,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà)
ñòàíîâèòü 4911,61 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.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909169 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,1010 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà" 12 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0086), â³ä 25 ãðóä-
íÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Øåâåëÿ Àíàòîë³ÿ Þð³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909141 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 0,1119 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 56 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0069), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðî-
êó íà ³ì'ÿ Ïºøêîâà Âàäèìà Âÿ÷åñëàâîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909145 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1119 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 50 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0066), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðî-
êó íà ³ì'ÿ Ãîí÷àðåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

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 ÄÍÇ ¹ 748 çà àäðåñîþ: âóë. Îëåêñ³¿âñüêà, 9, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 12,30 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà
(ãóðòîê àíãë³éñüêî¿ ìîâè) (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 5,64 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.

Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
Óïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà òà

äîñâ³ä ðîáîòè â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (åêîíîì³êà, ô³íàíñè, áóõãàëòåðñüêèé

îáë³ê òà àóäèò) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð, äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà êîìï'þòåðîì.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ

ñëóæáîþ.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà

àäðåñîþ: 01601, ì, Êè¿â-601, âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà, 4-Á, 3 ïîâåðõ.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê +380(44)239-86-66.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 128,58 êâ. ì ( ó ò. ÷.: 2 ïîâåðõ
— 98,3 êâ. ì, 4 ïîâåðõ — 30,28 êâ. ì), ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó 46 íà âóëèö³ Øîòà Ðóñòàâåë³ (ïðèì³ùåííÿ Ïðè-
ðîäíè÷î-íàóêîâîãî ë³öåþ ¹ 145).

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2015 — 4 491 000 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, âóë. 253-35-86).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ çä³éñíåííÿ áëàãîä³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ (íàâ÷àííÿ ä³òåé â ãóðòêàõ) íà 2 ðîêè 364 äí³ (çà âèíÿòêîì òðüîõ ë³òí³õ ì³ñÿö³â).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: â³âòîðîê ç 16.00 äî 17.30; íåä³ëÿ -ç 15.00 äî 16.30.
Îðåíäíà ñòàâêà — 15%, ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ — 116,95 ãðí áåç ÏÄÂ (êî-

ðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãî-

ëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ —ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî,ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà
éîãî áàëàíñ³ (ïîâíà íàçâà óñòàíîâè)

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ÷àñòèíè ïåðøîãî ïîâåðõóòà ÷àñòèíè äðóãî-
ãî ïîâåðõó áóä³âë³.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì.Êè¿â,âóë.Âîëîäèìèðñüêà,51-53.
Çàãàëüíà ïëîùà / ì2: 315,70.
Íåîáõ³äí³ñòüðåìîíòó,³íø³ óìîâè: íåîáõ³äíèé ðåìîíò.Â³äñóòí³ êàíàë³çàö³ÿ,âîäîïîñòà÷àííÿ,åëåêòðîïîñòà÷àííÿ,ïðè-

ìóñîâî-âåíòèëÿö³éíà ñèñòåìà.Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð ñïëà÷óº ïåðåä ï³äïèñàííÿì äîãîâîðóîðåíäè îðåíäíóïëàòóçà äâà
ì³ñÿö³ îðåíäè (çà ïåðøèé òà îñòàíí³é).Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò,ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåí-
äè,îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæóïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â òà àëêîãîëüíèõ (275,70 ìêâ.) òà òþòþíîâèõ âèðîá³â (40 ìêâ.).

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ /Àêòîì îö³íêè â³ä 30.09.2015 p.: 5632719 ãðí.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 04.10.95 ¹786: 8%,18%.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí / 1 ì2 (áåç ÏÄÂ): 118,95 ãðí; 267,63 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2018 ð.Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.
Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãî-

ëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Å.Ïîòüº,9.Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (044)456-46-30.

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 30,9 êâ. ì,

ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó 4/6 íà áóëüâàð³ Äðóæáè Íàðîä³â.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2015 — 589 450 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 íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà —5%,ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü—2456,05 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. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

-ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó;
-òèì÷àñîâî â³ëüíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè.
Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñêîâñüêà, 37/2, ê³ìí. 2, òåë. 254-26-22.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909166 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1119 ãà,ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë.Ïðîìåíèñò³é,46 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0064), â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà
³ì'ÿ Ìîæåâåíêà Ìèðîñëàâà Âàëåíòèíîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909167 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1010 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 8 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0084), â³ä 25 ãðóäíÿ
2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ðîìàíåíêà Äåíèñà Ñåðã³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909147 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1010 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 2 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0081), â³ä 25 ãðóäíÿ
2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Äàí³øà Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.
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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
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(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 44429

11 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹153(4749)

8

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

7 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ ðîçïî÷àâñÿ êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ âóë. ×åðêàñüêî¿. Çîêðåìà
òóò áóäå îíîâëåíî ï³äï³ðí³ ñò³íè,
çàì³íåíî àñôàëüò. Íà ä³ëÿíö³ âóë.
×åðêàñüêî¿, â³ä âóë. Ñîíÿ÷íî¿ äî
âóë. Ìàã³ñòðàëüíî¿, ðîçøèðÿòü ïðî-
¿æäæó ÷àñòèíó òà âëàøòóþòü òðî-
òóàð.

Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó íà âóë. ×åð-
êàñüê³é íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ñîíÿ÷-
íî¿ äî âóë. Ìàã³ñòðàëüíî¿ ìîæëè-
âå ïåðåêðèòòÿ ðóõó äëÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó òà ï³øîõîä³â äî 30 áåðåçíÿ
2016 ðîêó. Òàê, ó çâ’ÿçêó ç öèì, çà

íåîáõ³äíîñò³, áóäóòü âñòàíîâëåí³
³íôîðìàö³éí³ ùèòè òà äîðîæí³
çíàêè.

Îá’¿õàòè çàêðèòó ä³ëÿíêó âóëè-
ö³ ×åðêàñüêî¿ ìîæíà ïðîâóëêîì
Áàóìàíà òà âóë. Ìàã³ñòðàëüíîþ �

ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ íîâîð³÷í³ çàõîäè
â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ îäðàçó íà ê³ëü-
êîõ ëîêàö³ÿõ — Ñîô³éñüê³é, Ìè-
õàéë³âñüê³é, Òðî¿öüê³é òà Ïîøòî-
â³é ïëîùàõ.

«ßê ³ ìèíóëîãî ðîêó, ãîëîâíà
ÿëèíêà êðà¿íè áóäå ðîçòàøîâà-
íà íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, òàì òà-
êîæ çíàõîäèòèìåòüñÿ ³ ñöåíà.
Âîäíî÷àñ âñ³ äèòÿ÷³ ðîçâàãè ìè
âèð³øèëè ïåðåíåñòè íà ñóñ³äíþ
Ìèõàéë³âñüêó ïëîùó — òàì áó-
äå âñòàíîâëåíî êîâçàíêó, ð³çíî-
ìàí³òí³ àòðàêö³îíè òà ðåçèäåí-
ö³þ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ»,— ïîâ³-
äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ãîëîâíó ÿëèí-
êó êðà¿íè Êèºâó ïîäàðóþòü, ÿê ³
ìèíóëîãî ðîêó. Çåëåíó íîâîð³÷-
íó êðàñóíþ âèñîòîþ 26 ìåòð³â
ìàþòü ïðèâåçòè ç ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêî¿ îáëàñò³. Òðàäèö³éíî íî-
âîð³÷í³ ñâÿòà ðîçïî÷íóòüñÿ ¿¿ çà-
ïàëåííÿì ó Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ 19 ãðóäíÿ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ì³æ Ñîô³éñüêîþ òà
Ìèõàéë³âñüêîþ ïëîùàìè ïðî-
òÿãîì óñ³õ ñâÿò ôóíêö³îíóâàòè-
ìå íîâîð³÷íèé ÿðìàðîê. «Äî ñâÿò-
êóâàíü òàêîæ áóäóòü çàä³ÿí³ Ïî-

øòîâà òà Òðî¿öüêà ïëîù³. Êð³ì
òîãî, çàðàç ðîçãëÿäàºìî âàð³àíò
ïðîâåäåííÿ ð³çäâÿíîãî ÿðìàð-
êó íà Õðåùàòèêó,— äîäàëà âî-
íà.— Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áóäå
ïðîô³íàíñîâàíî ëèøå îðãàí³çà-
ö³þ íîâîð³÷íèõ âèñòàâ òà çàêóï³â-
ëþ íîâîð³÷íèõ ïîäàðóíê³â äëÿ
ä³òëàõ³â, ðåøòó æ çàõîä³â (³ëþ-
ì³íàö³þ, íîâîð³÷í³ ïðèêðàñè òà
îçäîáëåííÿ ëîêàö³é) áåðóòü íà
ñåáå ³íâåñòîðè» �

Âóëèöþ ×åðêàñüêó â³äðåìîíòóþòü

ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðèâ³-
òàâ ïðàö³âíèê³â ï³äçåìêè ç 55-þ
ð³÷íèöåþ ñòîëè÷íîãî ìåòðî.«Ùî-
äíÿ çàâäÿêè âàø³é ïðàö³ ïîíàä
1,5 ìëí êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ìîæóòü
øâèäêî òà áåçïå÷íî ä³ñòàòèñÿ äî
ïîòð³áíîãî ì³ñöÿ â ð³çí³ êóòî÷êè
Êèºâà.Íèí³ òî÷íó ðîáîòó ñòîëè÷-
íî¿ ï³äçåìêè çàáåçïå÷óþòü ïîíàä
7,5 òèñ. ôàõ³âö³â. À ñó÷àñíå ñòî-
ëè÷íå ìåòðî — öå 52 ñòàíö³¿»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ó äàëåêî-
ìó 1960 ðîö³ ìåòðî ðîçïî÷àëî
ñâîþ ðîáîòó ç 5-òè ñòàíö³é, à ïåð-
øèé ïîòÿã ðóøèâ ç³ ñòàíö³¿ «Õðå-
ùàòèê». Çà îñòàíí³é ð³ê çàâäÿêè
çóñèëëÿì ñòîëè÷íî¿ âëàäè êè¿â-
ñüêà ï³äçåìêà îòðèìàëà 120 ìî-

äåðí³çîâàíèõ âàãîí³â.À öå — åêî-
íîì³ÿ äî 40 % åëåêòðîåíåðã³¿ òà
ïðîäîâæåííÿ «æèòòÿ» âàãîí³â
ùå íà 20 ðîê³â. ² ãîëîâíå — ìî-
äåðí³çàö³ÿ ñòîñóâàëàñÿ áåçïåêè
ïàñàæèð³â, ùî º ïð³îðèòåòîì ðî-
áîòè ìåòðî. «Ìè ïðîäîâæèìî
îíîâëþâàòè ðóõîìèé ñêëàä. Íà-
øå çàâäàííÿ — ìîäåðí³çóâàòè
íàñòóïíîãî ðîêó ùå 130 âàãî-
í³â,— ï³äêðåñëèâ ìåð.— Îêð³ì
öüîãî, çàïóñòèëè Wi-Fi ó ï³äçåì-
ö³ ³ íàäàëè ìîæëèâ³ñòü ïàñàæè-
ðàì îïëàòèòè ïðî¿çä áàíê³âñüêîþ
êàðòêîþ. Ò³ëüêè 5 ì³ñò ó ñâ³ò³ ïðî-
ïîíóþòü òàêó ïîñëóãó. Ùèðî â³-
òàþ âàñ ç 55-ð³÷÷ÿì ñòîëè÷íîãî
ìåòðîïîë³òåíó!» — éäåòüñÿ ó â³-
òàíí³ ìåðà ì³ñòà �

Íîâîð³÷í³ ñâÿòà ó ì³ñò³ â³äçíà÷àòèìóòü
íà ÷îòèðüîõ ïëîùàõ

Ñòîëè÷íîìó ìåòðîïîë³òåíó — 55

ÄÎ 80-Ð²××ß â³äêðèòòÿ òðîëåé-
áóñíîãî ðóõó â Êèºâ³ ñòâîðåíî ïî-
øòîâó ìàðêó «Êè¿âñüêèé òðîëåé-
áóñ». Óðî÷èñòå ñïåöïîãàøåííÿ ïî-
øòîâî¿ ìàðêè «Êè¿âñüêèé òðîëåé-
áóñ. Êè¿â-4. 1963» ³ç ñåð³¿ «Ì³ñü-
êèé òðàíñïîðò» â³äáóëîñÿ äíÿìè íà
Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïåðåä áó-
ä³âëåþ Ãîëîâïîøòàìòó.

Ó «Êè¿âïàñòðàíñ³» íàãàäàëè,
ùî â ëèïí³ öüîãî ðîêó çàâäÿêè
ñï³ëüí³é ðîáîò³ ÄÏ «Óêðïîøòà»
òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
âæå ïîáà÷èëè ñâ³ò ÿñêðàâ³ ïî-
øòîâ³ ìàðêè ç ñåð³¿ «Ì³ñüêèé
òðàíñïîðò»: «Êè¿âñüêèé òðàì-
âàé» òà «Êè¿âñüêèé ôóí³êóëåð».

Ïîøòîâà ìàðêà «Êè¿âñüêèé òðî-
ëåéáóñ» ñòàëà çàâåðøàëüíîþ â
ñåð³¿.

Íàðàç³ ñåð³þ ìîæíà ïðèäáàòè
ó â³ää³ëåííÿõ «Óêðïîøòè» íà âñ³é
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè �

Äî 80-ð³÷÷ÿ â³äêðèòòÿ òðîëåéáóñíîãî ðóõó â Êèºâ³ ñòâîðåíî
ïîøòîâó ìàðêó

Â ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ óí³âåðñèòåò³ ³ìå-
í³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà ðîçïî÷àâñÿ
óí³êàëüíèé ïðîåêò ç âèâ÷åííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè äëÿ ³íîçåìö³â
«ÑëîâÎïèñ — îíëàéí».

²íòåðàêòèâíèé êóðñ «ÑëîâÎïèñ—
îíëàéí» äîïîìîæå âñ³ì îõî÷èì ó
âèâ÷åíí³ ìîâè,çîêðåìà çà äîïîìî-
ãîþ Skype. Â³äá³ðêîâèé òóð çíàâö³â
óêðà¿íñüêî¿ òà ³íîçåìíèõ ìîâ, ÿê³
ñòàíóòü «âèêëàäà÷àìè»-âîëîíòåðà-

ìè, â³äáóâñÿ 9 ëèñòîïàäà — â Äåíü
óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè.

«ÑëîâÎïèñ—îíëàéí»—öå êóðñ
äëÿ ³íîçåìö³â, ìåòà ÿêîãî á³ëüøå
ä³çíàòèñÿ ïðî íàøó êóëüòóðó òà ³ñ-
òîð³þ,âèâ÷èòè àçè óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè. Êîðèñòü â³ä ïðîåêòó îòðèìàþòü
ùå é ñòóäåíòè-ô³ëîëîãè, ÿê³ ìàòè-
ìóòü çìîãó ñï³ëêóâàòèñÿ ç ³íîçåì-
öÿìè, âäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ çíàí-
íÿ òà çíàõîäèòè íîâèõ äðóç³â �

Ñòàðòóâàâ óí³êàëüíèé ïðîåêò
³ç âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ äëÿ ³íîçåìö³â

ÇÀ ÆÎÂÒÅÍÜ êèÿíè ñïëà÷óâàòèìóòü çà òåïëî çà íî-
âèì àëãîðèòìîì ðîçðàõóíêó, ÿêèé áóäå çàñòîñîâàíî
â áóäèíêàõ, äå âæå âñòàíîâëåíî ó 2015 ðîö³, àëå ùå
íå ïðèéíÿòî íà êîìåðö³éíèé îáë³ê áóäèíêîâ³ âóçëè
îáë³êó òåïëà. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî íîâèé ïåðåðàõóíîê
ïîòðåáóº ïåâíîãî ÷àñó, çì³ùóºòüñÿ äàòà îòðèìàííÿ
êèÿíàìè êâèòàíö³é (íà 4-5 äí³â ï³çí³øå).

«Ó Êèºâ³ òðèâàº âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ ïðèëà-
ä³â îáë³êó òåïëà. Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ¿õ âæå çìîíòîâàíî

3,8 òèñÿ÷³, òîáòî äî ê³íöÿ ðîêó 93 % ñ³ìåé ñòîëèö³
ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà îïàëåí-
íÿ çà ïîêàçíèêàìè ë³÷èëüíèêà. Ì³ñüêà âëàäà ïðèé-
íÿëà ð³øåííÿ, ùîá ó æîâòí³ ëþäè ìàëè ìîæëèâ³ñòü
ñïëà÷óâàòè íå çà òàðèôîì íà êâàäðàòí³ ìåòðè, à çà
ôàêòè÷íî ñïîæèòå áóäèíêîì òåïëî — ÿê áè âîíè çà-
ïëàòèëè çà ïîêàçíèêàìè áóäèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà
òåïëîåíåðã³¿»,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Ó êâèòàíö³ÿõ, ÿê³ îòðèìàþòü òàê³ êë³ºíòè, ñóìà
áóäå ðîçðàõîâàíà, âèõîäÿ÷è ç ïðîåêòíîãî òåïëî-
âîãî íàâàíòàæåííÿ áóäèíêó ³ç âðàõóâàííÿì òåì-
ïåðàòóðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ï³ä ÷àñ îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó òà ê³ëüêîñò³ äí³â íàäàííÿ ïî-
ñëóãè. Äëÿ öüîãî çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà äàíèõ ùî-
äî ïðîåêòíèõ íàâàíòàæåíü áóäèíê³â, ùî ïîòðåáóº
á³ëüøå ÷àñó, í³æ ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ îïàëåííÿ çà
íîðìîþ.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ä³þ ï³ëüãîâîãî òàðèôó êâàðò-
ïëàòè äëÿ êèÿí, ùî ñïëà÷óþòü çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè äî 20 ÷èñëà, çà ³í³ö³àòèâîþ ÊÌÄÀ áó-
äå ïðîäîâæåíî äî 25 ëèñòîïàäà �

Ó æîâòí³ êèÿíè ñïëà÷óâàòèìóòü íå çà òàðèôîì íà êâàäðàòí³
ìåòðè, à çà ôàêòè÷íî ñïîæèòå áóäèíêîì òåïëî
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