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Ñ²Â ³ çàáóâ, ùî òè â ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³. Ñàìå òàê ìîæíà
îïèñàòè ïî¿çäêó â ñó÷àñíîìó òðàì-
âà¿ «Åëåêòðîí», ÿêèé íåçàáàðîì
êóðñóâàòèìå â Êèºâ³. Äèâî-òðàíñ-
ïîðò âèãîòîâèëà äëÿ ñòîëèö³ Ëüâ³â-
ñüêà êîìïàí³ÿ «Åëåêòðîíòðàíñ».
«Ñüîãîäí³ ìè ïðåäñòàâëÿºìî íî-
âèé êîìï’þòåðèçîâàíèé òðàìâàé
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Ó íüî-
ìó º äâ³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ â àâ-
òîìàòè÷íîìó ðåæèì³. Â³í êîì-
ôîðòíèé, äîñÿãàº øâèäêîñò³ 90
êì/ãîä.Àëå ãîëîâíå òå, ùî â³í åíåð-
ãîçàîùàäëèâèé. Íà ñüîãîäí³ öå àá-
ñîëþòíî íîâèé ð³âåíü åëåêòðî-
òðàíñïîðòó. Âïåðøå òàêèé òðàì-
âàé ìè çàïóñòèëè ó Ëüâîâ³ 2013
ðîêó»,— ðîçïîâ³â äèðåêòîð êîí-

öåðíó êîìïàí³¿ «Åëåêòðîíòðàíñ»
Þð³é Áóá³ñ.

Îãëÿíóâ òðàíñïîðòíó íîâèíêó
é ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî. Ïîáà-
÷åíèì áóâ íàäçâè÷àéíî âðàæå-
íèé. «Íàøå çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùîá Êè¿â ìàâ ñó÷àñíó òðàíñ-
ïîðòíó ³íôðàñòðóêòóðó. Ìè äóæå
ðàä³, ùî äî ñòîëèö³ ïðèáóâ òðàì-
âàé ç³ Ëüâîâà — ñó÷àñíèé, êîì-
ôîðòíèé, ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ, ç
êîíäèö³îíåðàìè. Â³í ìîæå îäíî-
÷àñíî ïåðåâîçèòè á³ëüøå 250-òè
ïàñàæèð³â. Ï³ñëÿ òåñòîâèõ âèïðî-
áóâàíü ìè çàïóñòèìî íîâ³ âàãîíè
íà ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ìåð ï³ä-
êðåñëèâ, ùî öå ïåðøèé òðàìâàé,
ÿêèé îòðèìàëà ñòîëèöÿ. À çàãàëîì

Êè¿â ïðèäáàâ 7 ëüâ³âñüêèõ âàãî-
í³â, ÿê³ íåçàáàðîì êóðñóâàòèìóòü
ì³ñüêèìè âóëèöÿìè. «Öåé òðàì-
âàé á³ëüø í³æ íà 60 % âèãîòîâëå-
íèé ³ç óêðà¿íñüêèõ äåòàëåé. Â çà-
ëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿê ìè áóäåìî
éîãî åêñïëóàòóâàòè, ñò³ëüêè â³í
íàì ³ ïðîñëóæèòü. Äî ðå÷³, â íüî-
ãî çàêëàäåíî ðåæèì àâòîíîìíîãî
õîäó. Òîáòî, êîëè òðàïëÿºòüñÿ îá-
ðèâ íà ë³í³¿, òî ìàéæå 1 êì òðàì-
âàé ïðî¿æäæàº áåç æèâëåííÿ»,—
ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåí-
òó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Êîçëîâñüêèé.
Êîøòóº îäèí òàêèé òðàìâàé 26 ìëí
250 000 òèñ. ãðèâåíü.

Çà ñëîâàìè ñòîëè÷íîãî ãîëîâè
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, Êè¿â íàäñèëàâ ëèñ-
òè âèðîáíèêàì òðàìâà¿â ó ð³çí³
êðà¿íè ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ñï³â-
ïðàöþ. Ñâîþ ãîòîâí³ñòü ðîçâèâà-
òè çâ’ÿçêè ç óêðà¿íñüêîþ ñòîëè-
öåþ âæå âèñëîâèëè ïîëüñüêà êîì-
ïàí³ÿ Pesa, òðàìâàé ÿêî¿ âæå íà-
ä³éøîâ äî Êèºâà äëÿ âèïðîáóâàíü,
ëüâ³âñüêèé «Åëåêòðîí» òà äåÿê³ ³í-
ø³ ï³äïðèºìñòâà �

Ó÷îðà â ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè ñó÷àñíèé òðàìâàé
«Åëåêòðîí», âèãîòîâëåíèé ëüâ³âñüêîþ êîìïàí³ºþ.
Â³í ìàº íèçüêó ï³äëîãó ³ ìîæå âîäíî÷àñ ïåðåâîçè-
òè ïîíàä 250 ïàñàæèð³â. Âñåðåäèí³ âàãîíà çðó÷í³
êð³ñëà, º êîíäèö³îíåð. Íîâèé òðàìâàé êîìôîðò-
íèé, äîñÿãàº øâèäêîñò³ 90 êì/ãîä. Äî òîãî æ, åíåð-
ãîçàîùàäëèâèé. Êîøòóº îäèí òàêèé â³ò÷èçíÿíèé
âàãîí 26 ìëí 250 000 òèñ. ãðèâåíü.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Óïðîäîâæ æîâòíÿ 
â ñòîëèö³ äåìîíòîâàíî
250 íåçàêîííèõ 
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é

Ó æîâòí³ ñï³âðîá³òíèêè ÊÏ «Êè¿âðåê-
ëàìà» ïðèáðàëè ç âóëèöü ì³ñòà òà ç
ôàñàä³â áóä³âåëü ìàéæå 250 íåçàêîí-
íèõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é ð³çíèõ
ôîðìàò³â (ùèò³â,áàíåð³â,îá’ºìíî-ïðîñ-
òîðîâèõòóìá,òåëååêðàí³â,êðîíøòåé-
í³â òîùî).Ùå ïîíàä 200 íåëåãàëüíèõ
íîñ³¿â äåìîíòóâàëè âëàñíèêè.

«Ñâî¿ìè ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà
î÷èùåííÿ ñòîëèö³, ìè ïðîäîâæóºìî
ïåðåêîíóâàòè ïðåäñòàâíèê³â ðåêëàì-
íî¿ ãàëóç³ ó òîìó, ùî âñ³ íîñ³¿, ðîçì³-
ùåí³ ç ïîðóøåííÿìè çàêîííèõ íîðì,
ìàþòü áóòè ïðèáðàí³.ßê áà÷èìî,÷àñò-
êà âëàñíèê³â ³íâåíòàðþ,ÿê³ ñòàâëÿòü-
ñÿ äî âèìîã ì³ñòà ç ðîçóì³ííÿì, ðîñ-
òå»,—ï³äêðåñëèëà äèðåêòîð ÊÏ «Êè-
¿âðåêëàìà» Íàòàë³ÿ Ãîí÷àðîâà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàðàç³ ëèøàºòüñÿ
÷èìàëî çëîâæèâàíü ïðè ðîçì³ùåíí³
ðåêëàìè ó Êèºâ³. ¯õ ðåòåëüíî â³äñë³ä-
êîâóþòü ôàõ³âö³ ï³äïðèºìñòâà.Ó æîâò-
í³ áóëî çàô³êñîâàíî ïîíàä 2,3 òèñ.
ïîðóøåíü, äàí³ ïðî ÿê³ ïåðåäàí³ äëÿ
âêëþ÷åííÿ êîíñòðóêö³é ó íàêàçè ïðî
äåìîíòàæ.

Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà
óêðà¿íö³ â³äïî÷èíóòü
7 äí³â

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ì³í³ñòðà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Âà-
ñèëü Øåâ÷åíêî, ïåðåäàþòü Óêðà¿í-
ñüê³ íîâèíè.

Êàáì³í ðåêîìåíäóº êåð³âíèêàì
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é
äëÿ ïðàö³âíèê³â,ÿêèì âñòàíîâëåíî ï’ÿ-
òèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, ïåðå-
íåñòè ðîáî÷èé äåíü ³ç 8 ñ³÷íÿ íà ñó-
áîòó, 16 ñ³÷íÿ.Òàêîæ ðîáî÷èé ÷àñ 31
ãðóäíÿ ³ 6 ñ³÷íÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñêî-
ðîòèòè íà 1 ãîäèíó.

Äîïîìîæ³òü
âîëîíòåðàì!

Ùîòèæíÿ êèÿíèí — âîëîíòåð Àõìàä
Àòàêóë³ºâ — ðàçîì ç êîëåãàìè äî-
ñòàâëÿº ãóìàí³òàðí³ âàíòàæ³ íà ôðîíò
çàõèñíèêàì Â³ò÷èçíè. Ç äîïîìîãîþ
Àòàêóë³ºâà, ÿêèé ìàº ïîçèâíèé Äîê,
«Âå÷³ðí³é Êè¿â» ïåðåäàº íà ïåðåäî-
âó é ÷àñòèíó íàêëàäó ãàçåòè, à òàêîæ
êíèæêè, ÿê³ ïðèíîñÿòü ìåøêàíö³ ì³ñ-
òà â ðàìêàõ ðåäàêö³éíî¿ àêö³¿ «Á³á-
ë³îòå÷êà äëÿ âî¿í³â».Ñüîãîäí³ âîëîí-
òåðè ïðîñÿòü â³äãóêíóòèñÿ íåáàéäó-
æèõ ëþäåé ³ äîïîìîãòè ¿ì ìàòåð³-
àëüíî â òàêèõ ïî¿çäêàõ íà ñõ³ä.

Íîìåð áàíê³âñüêî¿ êàðòêè:
5168755325255079,Ïðèâàòáàíê,Àõ-
ìàä Àòàêóë³ºâ, âîëîíòåðñüêèé öåíòð
«Óêðà¿íñüêèé Ä³ì».
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Êîìôîðòíèé «Åëåêòðîí»
� Íåçàáàðîì íà Áîðùàã³âñüê³é ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ êóðñóâàòèìóòü íîâ³ âàãîíè

ëüâ³âñüêîãî âèðîáíèöòâà

Ó÷îðà â ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè ñó÷àñíèé òðàìâàé "Åëåêòðîí", âèãîòîâëåíèé ëüâ³âñüêîþ êîìïàí³ºþ

Ó íîâîãî òðàìâàÿ äâ³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці

Градинській, 2, 4 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 33/1936 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

площею�0,60��а�на�в	лиці�Градинсь
ій,�2,�4�	�Дес-

нянсь
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�на

в	лиці�Градинсь
ій,�2,�4�	�Деснянсь
ом	�райо-

ні�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�ра-

ди�з�питань�е
оло�ічної�політи
и�та�на�постійн	


омісію�Київсь
ої�місь
ої�ради�з�питань�місто-

б	д	вання,�архіте
т	ри�та�земле
орист	вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 02 жовтня 2013 року № 27/9615 «Про затвердження Програми

зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року»
Рішення Київської міської ради № 114/2017 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статті 18 Закону України «Про зайнятість населення» та з метою забезпечення продуктивної зайнятості
та соціального захисту безробітного населення в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�02�жовтня�2013�ро
	�№ 27/9615�«Про�затвер-

дження�Про�рами�зайнятості�населення�м.�Ки-

єва�на�період�до�2017�ро
	»�та
і�зміни:

1.1.�Підп	н
т�2.2�п	н
т	�2�рішення�ви
ласти

в�та
ій�реда
ції:

«2.2.�Надавати�що
вартально�до�01�числа

др	�о�о�місяця,�що�настає�за�звітним�періо-

дом,�постійній�
омісії�Київсь
ої�місь
ої�ради�з

питань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи-


и�інформацію�про�хід�ви
онання�Про�рами

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

2017�ро
	».

1.2.�У�п	н
ті�6�рішення�слова�«�	манітарної�по-

літи
и»�замінити�словами�«охорони�здоров’я

та�соціальної�політи
и».

2.�Затвердити�зміни�до�Про�рами�зайнятості�на-

селення�м.�Києва�на�період�до�2017�ро
	,�затвер-

дженої�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�02

жовтня�2013�ро
	�№ 27/9615,�з�ідно�з�додат
ом.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�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�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи
и.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�08.10.2015�№�114/2017

Зміни 
до програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року
№ 27/9615

Розділи�«Основні�по
азни
и�рин
	�праці�м.�Києва»,�«По
азни
и�професійної�під�отов
и�та�ви-


ористання�робочої�сили»,�«Працевлашт	вання�на�нові�робочі�місця»,�«Надання�соціальних�по-

сл	��Державною�сл	жбою�зайнятості�У
раїни»,�«По
азни
и�сприяння�зайнятості�інвалідів»,�«На-

прями�та�заходи�щодо�поліпшення�сит	ації�	�сфері�зайнятості�населення�до�2017�ро
	»�Про�ра-

ми�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«Основні�по
азни
и�рин
��праці�м.�Києва

Найменування 2013
рік звіт

2014 рік
звіт

2015 рік
очікуване

2016 рік
прогноз

2017 рік
прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують
послуги протягом періоду

5246 10656 11000 8500 6500

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного 28168 39432 48300 46000 45000

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що
перебувають на обліку

3270 4380 4400 4410 4420

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих
безробітних

8805 9186 9235 9240 9250

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації

6091 6292 6060 6070 6080

б. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та
інших роботах тимчасового характеру

3854 3910 3925 3930 3935

з них зареєстрованих безробітних 3854 3910 3925 3930 3935

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації
підприємницької діяльності та ведення власної справи

1047 1244 1090 1095 1098

з них організували власну справу 780 1033 850 850 850

Найменування 2013
рік звіт

2014 рік
звіт

2015 рік
очікуване

2016 рік
прогноз

2017 рік
прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб $ усього 93544 63178 65000 67000 70000

зних: 1.1. юридичними особами 70389 44964 46500 48000 50000

1.2. фізичними особами$підприємцями та іншими фізичними
особами $ платниками податку з доходів фізичних осіб
(включаючи робочі місця для найманих працівників)

23155 18214 18500 19000 20000

2. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається
компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, осіб $
усього

177 286 285 290 300

в тому числі:

2.1. працівників у юридичних осіб, усього 29 32 35 35 40

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб $ $ $ $ $

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб 29 32 35 35 40

2.2. працівників у фізичних осіб$підприємців та фізичних осіб
$платників податку з доходів фізичних осіб, усього

148 254 250 . 255 260

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб $ $ $ $ $

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб 148 254 250 255 260

Найменування 2013
рік звіт

2014 рік
звіт

2015 рік
очікуване

2016 рік
прогноз

2017 рік
прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб $ усього 138,8 128,3 134,6 134,5 134,5

у тому числі:

$ випускників вищих навчальних закладів III$IV рівнів
акредитації, усього

122,7 113,0 120,0 120,0 120,0

$ випускників вищих навчальних закладів І$ІІ рівнів акредитації,
усього

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

$ випускників професійно$технічних навчальних закладів,
усього

8,2 7,4 6,7 6,6 6,6

з них працевлаштовані як молоді працівники 7,3 6,5 6,0 5,8 5,9

2. Кількість укладених договорів про стажування між
роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, тис. одиниць
$усього

1,7 2,5 2,8 2,9 3,0

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, тис.
одиниць

1,7 2,5 2,8 2,9 3,0

3. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб 1267,4 1221,1 1205,0 1215,0 1220,0

4. Кількість працівників, які знаходяться у відпустках без
збереження заробітної плати (на період припинення виконання
робіт), тис. осіб

6,4 8,4 10,0 9,0 8,0

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7

5. Кількість працівників, які переведені з економічних причин
на неповний робочий день (тиждень), тис. осіб

37,5 63,4 70,0 65,0 60,0

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 3,0 5,2 5,8 5,3 4,9

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис.
осіб

90,5 84,8 85,0 87,0 90,0

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 7,1 7,0 7,1 7,2 7,4

7. Кількість працівників, які пройшли первинну професійну
підготовку та перепідготовку, тис. осіб

12,4 13,9 14,0 14,3 14,5

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 0,98 1,2 1,2 1,2 1,2

8. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер 911 190 200 200 200

Найменування 2013
рік звіт

2014 рік
звіт

2015 рік
очікуване

2016 рік
прогноз

2017 рік
прогноз

1. Чисельність зайнятого населення віком 15$70 років (у
середньому за період), тис. осіб $ усього

1413,1 1368,1 1365,0 1370,0 1380,0

з неї зайнятого населення працездатного віку 1292,5 1264,0 1261,0 1265,0 1275,0

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення: віком 15$70
років

64,9 62,6 62,5 62,7 63,1

працездатного віку 71,4 69,3 69,0 69,4 69,7

віком 15$24 роки 27,4 24,5 25,0 25,5 25,7

3. Чисельність безробітного населення віком 15$70 років,
визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис.
осіб $ усього

77,5 98,7 95,8 94,0 90,0

працездатного віку 77,5 98,7 95,8 94,0 90,0

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до
чисельності економічно активного населення: віком 15$70 років

5,2 6,7 6,5 6,4 6,1

працездатного віку 5,7 7,2 7,1 6,9 6,6

віком 15$24 роки 13,7 15,8 15,7 15,5 15,2

По
азни
и�професійної�під�отов
и�та�ви
ористання�робочої�сили

Працевлашт�вання�на�нові�робочі�місця

Надання�соціальних�посл���Державною�сл�жбою�зайнятості�У
раїни1

(осіб)

1 Реалізація�заходів�здійснюватиметься�в�межах�
ошторисних�призначень

По
азни
и�сприяння�зайнятості�інвалідів

(осіб)

Найменування 2013 рік
звіт

2014 рік
звіт

2015 рік
очікуване

2016 рік
прогноз

2017 рік
прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах,
установах та організаціях згідно із звітами, поданими до
відділень Фонду соціального захисту інвалідів

62083 57866 63600 63700 63800

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів

12 1 20 23 ЗО

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в
Державній службі зайнятості України

900 _* _* _* .*

3.1. з них зареєстровані безробітні 855 1170 1200 1100 950
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№
п/п

Найменування заходу Виконавці (місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, установи,

організації, сторони соціального діалогу)

Термін
виконання

1 2 3 4

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні
нових робочих місць

1. Сприяти збереженню існуючих робочих місць
та розширенню сфери прикладання праці за
рахунок створення нових робочих місць, в
тому числі шляхом надання роботодавцям
компенсації єдиного соціального внеску,
допомоги по частковому безробіттю,
організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру

Департамент соціальної політики,
Департамент промисловості та розвитку
підприємництва, 
Департамент житлово$комунальної
інфраструктури, 
Департамент транспортної інфраструктури,
Київський міський центр зайнятості, 
районні в місті Києві державні адміністрації із
залученням Спільного представницького
органу роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

2. Проводити постійну інформаційно$
роз'яснювальну роботу щодо переваг офіційно
оформлених трудових відносин з метою
створення умов для соціального захисту
працівників

Департамент соціальної політики, 
Головне управління Державної фіскальної
служби у м. Києві, 
Головне управління Пенсійного фонду
України в м. Києві, 
Київський міський центр зайнятості, 
районні в місті Києві державні адміністрації

2013$2017
роки

3. 3 метою сприяння зайнятості населення під час
реалізації державних цільових програм,
інфраструктурних та інвестиційних проектів
забезпечувати постійне інформування
Київського міського центру зайнятості про
створення нових робочих місць, сприяти
укомплектуванню таких робочих місць, в тому
числі за рахунок безробітних громадян

Департамент економіки та інвестицій,
Департамент промисловості та розвитку
підприємництва, 
Департамент транспортної інфраструктури,
Київський міський центр зайнятості, 
КП "Київське інвестиційне агентство", 
районні в місті Києві державні адміністрації

2015$2017
роки

4. Застосовувати комплекс заходів, спрямованих
на запобігання масовому вивільненню
працівників, у тому числі з використанням
механізму надання допомоги по частковому
безробіттю

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

5. 3 метою сприяння розширенню сфери малого
та середнього підприємництва в місті,
збільшення рівня зайнятості у цій сфері
здійснювати постійний моніторинг стану та
перспектив розвитку малого та середнього
бізнесу. 
Забезпечити: 
$ створення сприятливого підприємницького
середовища за допомогою фінансових
інструментів; 
$ надання консультацій, відповідної
професійної підготовки з орієнтації на
підприємницьку діяльність; 
$ виплату одноразової допомоги по безробіттю
для організації підприємницької діяльності

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва, 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
Київський міський центр зайнятості

2015$2017
роки

6. Забезпечити проведення адресних семінарів
для безробітних з орієнтації на підприємницьку
діяльність із залученням соціальних партнерів
та підприємницьких структур

Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

7. Спрямувати роботу робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення в м. Києві та відповідних
районних робочих груп на реалізацію заходів
щодо підвищення соціальної відповідальності
суб'єктів господарювання за створення умов до
легального прикладання праці з метою
недопущення згортання сфери офіційного
оформлення праці

Департамент соціальної політики, 
Головне управління Державної фіскальної
служби у м. Києві, 
Головне управління Пенсійного фонду
України у м. Києві, 
Головне управління Держпраці у Київській
області, 
Київський міський . центр зайнятості, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

8. Забезпечити захист прав найманих працівників
шляхом здійснення державного нагляду за
додержанням законодавства про працю
суб'єктами господарювання та фізичними
особами$підприємцями

Головне управління Держпраці у Київській
області спільно з Київською міською радою
профспілок, Спільним представницьким
органом роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

9. Проводити постійну та системну роботу з
роботодавцями (семінари, дні відкритих
дверей, ярмарки та міні$ярмарки вакансій,
конгреси для роботодавців, відвідування
підприємств, зустрічі з претендентами,
конкурсні відбори, презентації роботодавця
тощо) з питань дотримання вимог
законодавства у сфері зайнятості населення та
загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок
безробіття, в тому числі для отримання від них
повної, достовірної інформації про попит на
робочу силу (вакансії)

Київський міський центр зайнятості, 
Департамент соціальної політики, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

10. Сприяти організації громадських робіт з
визначеними роботодавцями для
забезпечення тимчасовою зайнятістю
зареєстрованих безробітних та працівників, 

Київський міський центр зайнятості, 
Департамент соціальної політики, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу 

2013$2017
роки

які втратили частину заробітної плати внаслідок
вимушеного скорочення до 50% передбаченої
законодавством тривалості робочого часу,
відповідно до встановленого порядку

роботодавців м. Києва

11. Організовувати строком до шести місяців інші
роботи тимчасового характеру за рахунок
коштів роботодавців та інших не заборонених
законодавством джерел для додаткового
стимулювання мотивації до праці та
матеріальної підтримки безробітних та інших
категорій осіб

Київський міський центр зайнятості, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

12. Надавати консультативно$методичну допомогу
підприємствам, установам та організаціям міста
у здійсненні професійного навчання
працівників на виробництві. Проводити
моніторинг стану професійного навчання
кадрів на виробництві, вивчати та поширювати
передовий досвід з питань професійного
розвитку працівників

Департамент соціальної політики, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

13. Сприяти підвищенню професійної якості
працівників та розвитку системи професійного
навчання кадрів на виробництві, в тому числі
шляхом ініціювання включення до колективних
договорів підприємств, установ та організацій
питань щодо організації та проведення
професійного навчання кадрів на виробництві

Департамент соціальної політики, 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
Київська міська рада профспілок, 
Спільний представницький орган
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

14. Сприяти організації стажування студентів, учнів
(слухачів) вищих та професійно$технічних
навчальних закладів на підприємствах, в
установах та організаціях

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
за участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

15. Надавати профорієнтаційні послуги особам, які
звертаються до Київського міського та
районних центрів зайнятості шляхом
проведення індивідуальних профконсультацій
та групових профорієнтаційних заходів,
спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності, формування
мотивації до пошуку роботи та легальне
працевлаштування

Київський міський центр зайнятості 2013$2017
роки

16. Надавати профорієнтаційні послуги особам
віком старше 45 років, які звертаються до
Київського міського та районних центрів
зайнятості, з метою формування в них
конструктивної стратегії поведінки на ринку
праці, сприяння підвищенню соціальної та
професійної мобільності, мотивації до
легальної зайнятості

Київський міський центр зайнятості 2013$2017
роки

17. Активізувати взаємодію учасників соціального
діалогу у сфері професійної орієнтації молоді з
метою мотивації до вибору актуальних на
ринку праці професій, необхідних у реальному
секторі економіки

Київський міський центр зайнятості, 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва та Київської міської
ради профспілок

2013$2017
роки

18. Здійснювати аналіз ситуації на ринку праці
шляхом вивчення вимог роботодавців до рівня
кваліфікації працівників, видів виконуваних
робіт та визначення перспективних напрямів
професійного навчання безробітних, в першу
чергу під конкретні замовлення роботодавців

Київський міський центр зайнятості 2015$2017
роки

19. Проводити роботу щодо підвищення
конкурентоспроможності та професійної
мобільності безробітних громадян, в тому числі
демобілізованих учасників АТО, шляхом
організації професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
відповідно до потреб ринку праці та вимог
роботодавців

Київський міський центр зайнятості 2013$2017
роки

20. 3 метою розширення можливостей для
підвищення конкурентоспроможності деяких
категорій громадян забезпечити одноразове
отримання ваучера, для підтримки їх
конкурентоспроможності шляхом
перепідготовки, спеціалізації, підвищення
кваліфікації за професіями та спеціальностями
для пріоритетних видів економічної діяльності

Київський міський центр зайнятості 2013$2017
роки

21. Сприяти підвищенню рівня охоплення
працюючих колективно$договірним
регулюванням

Департамент соціальної політики, 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
Київська міська рада профспілок, 
Спільний представницький орган
роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

22. Проводити формування обсягів набору учнів
професійно$технічними навчальними
закладами та брати участь у формуванні
обсягів набору студентів вищими навчальними
закладами у відповідності до потреб ринку
праці

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
спільно з вищими та професійно$технічними
навчальними закладами, Київський міський
центр зайнятості

2015$2017
роки

23. Сприяти погашенню заборгованості з виплати
заробітної плати на підприємствах, в установах
та організаціях міста Києва в межах компетенції

Структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
Головне управління Держпраці у Київській
області, 
Головне управління МВС України у м. Києві,
Головне управління Державної фіскальної
служби у м. Києві, 
Головне територіальне управління юстиції 
у м. Києві, 
Київська міська рада профспілок, 
Спільний представницький орган
роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

24. Проводити роботу по залученню роботодавців
для визначення перспективних потреб ринку
праці міста Києва щодо формування реального
плану регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів у професійно$технічних
навчальних закладах м. Києва

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, 
Департамент соціальної політики, 
Спільний представницький орган
роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

25. 3 метою збалансування на ринку праці попиту і
пропонування робочої сили, здійснювати
аналіз підготовки кадрів за державним
замовленням ВУЗами та ПТНЗ відповідно до
потреб міста, моніторинг звернень до районних
центрів зайнятості випускників навчальних
закладів та сприяння їх зайнятості. Результати
аналізу направляти Раді ректорів Київського
вузівського центру, Міністерству освіти і науки
України, Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерству соціальної
політики України

Департамент соціальної політики, 
Департамент освіти, і науки, молоді та спорту, 
Київський міський центр зайнятості

Щорічно
лютий (за
поперед$
ній рік)

26. Сприяти удосконаленню взаємодії навчальних
закладів та роботодавців, підвищенню якості
професійної підготовки кадрів навчальними
закладами відповідно до потреб сучасного
виробництва та сфери послуг

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, 
Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

27. 3 метою сприяння економічної активності
незайнятого населення забезпечити реєстрацію
в районних центрах зайнятості громадян 

Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння
Державної служби зайнятості України 

236 263 263 265 267 

4.1. з них зареєстровані безробітні 231 253 253 255 257 

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої
допомоги по безробіттю для організації підприємницької
діяльності 

20 27 20 20 20 

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських
роботах 

17 37 37 37 37 

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 17 37 37 37 37 

6. Чисельність . інвалідів, які проходили професійне навчання
$ усього 

517 359 340 325 320 

зокрема за рахунок: 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів 405 261 240 225 220 

6.2. коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття 

112 98 100 100 100 

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше
ніж на два роки на нові робочі місця за направленням
Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю
надається компенсація витрат, пов'язаних із сплатою єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів 

0 $ $ 2 3 

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства,
установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення
спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів,
зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як
безробітні 

0 0 0 1 1 

*�Не�передбачено�статистичною�звітністю�Державної�сл	жби�зайнятості

Напрями�та�заходи�щодо�поліпшення�сит�ації���сфері�зайнятості�населення�

до�2017�ро
�
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незалежно від реєстрації місця проживання і
перебування та надання послуг в організації їх
зайнятості

28. Організовувати співробітництво з суб'єктами
господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні шляхом
обміну даними про вільні робочі місця
(вакансії) та проведення спільних заходів
(проектів)

Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

29. 3 метою запобігання недобросовісній
конкуренції та створення рівних можливостей
для громадян у пошуку роботи, при розгляді
питань щодо видачі роботодавцям дозволів на
застосування праці іноземців, враховувати
дотримання терміну надання інформації про
вакансії перед зверненням за дозволом, а
також відповідність рівня освіти, кваліфікації
іноземця вимогам, зазначеним роботодавцем
в інформації про попит на робочу силу
(вакансії)

Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

30. 3 метою усунення дисбалансу кадрів на ринку
праці сприяти популяризації та підвищенню
престижності робітничих професій, подолання
існуючих стереотипів стосовно робітничих
спеціальностей шляхом масових
інформаційних та профорієнтаційних заходів
за участю роботодавців, у першу чергу серед
учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка
вперше шукає роботу

Київський міський центр зайнятості,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2015$2017
роки

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах
конкурувати на ринку праці

31. 3 метою вирішення проблемних питань
забезпечити надання соціальних послуг та
вжиття заходів сприяння зайнятості,
передбачених законодавством, для
внутрішньо переміщених осіб та осіб,
звільнених з військової служби після участі у
проведенні антитерористичної операції, які
звертаються в пошуках роботи до Київського
міського та районних центрів зайнятості

Департамент соціальної політики, 
Київський міський центр зайнятості, 
Київський міський центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, 
Київське міське відділення Фонду соціального
захисту інвалідів за участю Спільного
представницького органу роботодавців 
м. Києва

2015$2017
роки

32. Здійснювати аналіз виконання роботодавцями
квоти для працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню

Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

33. Активізувати роботу щодо організації
зайнятості осіб, які потребують соціального
захисту, шляхом надання повного адресного
спектру послуг, передбачених законодавством,
зокрема, працевлаштування на новостворені
робочі місця за рахунок надання компенсацій
роботодавцям та в рахунок 5% нормативу
робочих місць, шляхом організації
підприємницької діяльності

Київський міський центр зайнятості, районні в
місті Києві державні адміністрації

2013$2017
роки

34. Забезпечити організацію та проведення
навчання для молоді, що бажає займатися
підприємницькою діяльністю, здійснювати
організаційно$правові заходи щодо
популяризації ідей підприємництва в
молодіжному середовищі

Комунальна установа виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) "Київський
молодіжний центр"

2015$2017
роки

35. Сприяти в отриманні першого робочого місця
молоді, яка закінчила або припинила навчання
у загальноосвітніх, професійно$технічних і
вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової або альтернативної
(невійськової) служби

Київський міський центр зайнятості, 
комунальна установа виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) "Київський
молодіжний центр" за участю Спільного
представницького органу роботодавців 
м. Києва

2013$2017
роки

36. Активізувати співпрацю соціальних партнерів з
питань організації зайнятості неповнолітніх,
дітей$сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, неповнолітніх, звільнених після
відбуття покарання

Служба у справах дітей та сім'ї, 
Київський міський центр зайнятості, 
відділ кримінальної міліції у справах
неповнолітніх ГУ МВС України у м. Києві, 
Київський міський центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, 
комунальна установа виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) "Київський
молодіжний центр"

2013$2017
роки

37. 3 метою вирішення проблем
працевлаштування серед неповнолітніх та
дітей$сиріт передбачити розгляд на засіданнях
комісій з питань захисту прав дитини районних
в місті Києві державних адміністрацій справ
неповнолітніх безробітних, по яким згідно із
законодавством прийнято рішення про зняття з
обліку в службі зайнятості

Районні в місті Києві державні адміністрації, 
Служби у справах дітей районних в місті Києві
державних адміністрацій, 
районні соціальні служби у справах дітей, сім'ї
та молоді, 
Головне управління Держпраці у Київській
області, 
Київський міський центр зайнятості

2015$2017
роки

38. Створювати під час літніх канікул трудові
об'єднання молоді та організовувати тимчасові
робочі місця на період літніх канікул для
студентів та старшокласників

Київський міський центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, 
комунальна установа виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) "Київський
молодіжний центр"

2013$2017
роки

39. Здійснювати перевірки підприємств, установ,
організацій м. Києва щодо дотримання
законодавства про працю неповнолітніх

Головне управління Держпраці у Київській
області, Служба у справах дітей та сім'ї

2013$2017
роки

40. Надавати профорієнтаційні послуги
випускникам загальноосвітніх навчальних
закладів, які не працевлаштовані та не
навчаються, з метою усвідомлення вибору
ними актуальних на ринку праці професій, а
також подальшого навчання та
працевлаштування, зокрема за робітничими
професіями

Районні в місті Києві державні адміністрації, 
Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва та Київської міської
ради профспілок

2013$2017
роки

41. Проводити профорієнтаційну роботу, в тому
числі з використанням мобільних
транспортних засобів

Київський міський центр зайнятості, 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва та Київської міської
ради профспілок

2013$2017
роки

42. Надавати адресні профорієнтаційні послуги
особам з інвалідністю з урахуванням їх
особистих потреб, ступеня втрати здоров'я,
обмеження життєдіяльності та потреб ринку
праці

Київський міський центр зайнятості,
Київське міське відділення Фонду
соціального захисту інвалідів, 
Департамент соціальної політики, 
Київський міський центр соціальної,
професійної та трудової реабілітації інвалідів, 
районні в місті Києві державні адміністрації за
участю Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва та Київської міської
ради профспілок

2013$2017
роки

43. 3 метою розширення можливостей
працевлаштування інвалідів, які не досягли
пенсійного віку, забезпечити проведення
інформаційно$роз'яснювальної роботи з
роботодавцями (інформування про
професійно$кваліфікаційний склад інвалідів,
проведення зустрічей роботодавців з
інвалідами, міні$ярмарків вакансій,
розміщення інформації про інвалідів, які
шукають роботу, в мережі Internet тощо),
першочергово з підприємствами,
організаціями, установами, які не виконали
норматив

Київський міський центр зайнятості за участю
Спільного представницького органу
роботодавців м. Києва

2013$2017
роки

44. Забезпечити направлення на навчання,
перепідготовку та підвищення кваліфікації
громадян з інвалідністю з метою підвищення їх
конкурентноздатності на ринку праці та
прискорення працевлаштування 

Київський міський центр зайнятості, Київське
міське відділення Фонду соціального захисту
інвалідів у м. Києві, Департамент соціальної
політики 

2013$2017
роки 

45. Надавати інформаційно$консультаційні
послуги інвалідам і роботодавцям з питань
соціального захисту громадян з інвалідністю

Київське міське відділення Фонду соціального
захисту інвалідів у м. Києві

2015$2017
роки 

46. 3 метою повернення бездомних громадян та
осіб, звільнених після відбуття покарання, до
повноцінного та гідного життя надавати їм
всебічну допомогу в оформленні документів,
отриманні робочого місця та, у разі
необхідності, направлення на навчання,
перенавчання або підвищення кваліфікації,
участі в оплачуваних громадських роботах та
інших роботах тимчасового характеру

Управління Державної пенітенціарної служби
у м. Києві та Київській області, 
Київський міський центр зайнятості, 
Головне управління Державної міграційної
служби України у місті Києві

2013$2017
роки

47. Посилити інформування широких кіл
громадськості міста щодо послуг Київського
міського та районних центрів зайнятості
шляхом проведення різнопланових
інформаційно$масових заходів (прес$
конференцій, круглих столів, прес$турів, Днів
відкритих дверей, ярмарків вакансій тощо),
розміщення в засобах масової інформації
(преса, телебачення, радіо, Інтернет$ресурси)

Київський міський центр зайнятості 2013$2017
роки

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Порядку внесення місцевої ініціативи 
в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 121/2024 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002
року № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого 2005 року № 14/5, Ки%
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Порядо
�внесення�місцевої

ініціативи�в�місті�Києві�з�ідно�з�додат
ом�1.

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

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�«Хрещати
».

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

по
ласти�на�постійн	�
омісію�Київради�з�пи-

тань�місцево�о�самовряд	вання,�ре�іональних

та�міжнародних�зв’яз
ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато
�1

до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�08.10.2015�№ 121/2024

Порядок внесення місцевої ініціативи 
в місті Києві

I.�За�альні�положення

1.1.�Право�членів�територіальної��ромади�на�місцев	�ініціатив	.

Місцева�ініціатива —�одна�з�форм�	часті�членів�територіальної��ромади�міста�Києва�(да-

лі —�членів��ромади)�	�місцевом	�самовряд	ванні.�Місцева�ініціатива�оформлюється�	�ви-

�ляді�письмово�ви
ладеної�пропозиції�про�роз�ляд�відповідно�о�питання�чи�прийняття�від-

повідно�о�питання�прое
том�рішення�з�вирішення�б	дь-я
их�питань,�я
і�віднесені�до�відан-

ня�місцево�о�самовряд	вання,�внесена�в�поряд
	,�передбаченом	�цим�Положенням,�для

роз�ляд	�на�сесії�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районними�	�місті�Києві�радами.

1.2.�Предмет�місцевої�ініціативи.

Предметом�місцевої� ініціативи�мож	ть�б	ти�б	дь-я
і�питання,�віднесені�до�відання�міс-

цево�о�самовряд	вання,�та�питання�місцево�о�значення�	�місті�Києві.

II.�Внесення�місцевої�ініціативи

2.1.�Ініціатори�внесення�місцевої�ініціативи.

Ініціативна��р	па —�члени�територіальної��ромади,�що�вносять�місцев	�ініціатив	�на�роз-

�ляд�Київсь
ої�місь
ої�ради,�відповідної�районної�	�місті�Києві�ради.�До�ініціативної��р	пи�по-

винно�входити�не�менше�5�осіб,�я
і�на�за
онних�підставах�меш
ають�на�території�міста�Ки-

єва,�дося�ли�18�ро
ів�і�мають�право��олос	�на�виборах.

Належність��ромадянина�до�відповідної�територіальної��ромади�та�проживання�йо�о�на�від-

повідній�території�визначається�йо�о�зареєстрованим�місцем�проживання.

Місцева�ініціатива�вноситься�до�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районних�	�місті�Києві�рад.

2.2.�Подання�місцевої�ініціативи.

Для�внесення�місцевої�ініціативи�на�роз�ляд�Київсь
ої�місь
ої�ради�подається�письмова

пропозиція�на�ім’я�заст	пни
а�місь
о�о��олови —�се
ретаря�Київсь
ої�місь
ої�ради.�Для�вне-

сення�місцевої�ініціативи�на�роз�ляд�районної�	�місті�Києві�ради�подається�письмова�про-

позиція�на�ім’я��олови�районної�	�місті�Києві�ради.

2.3.�У�пропозиції�про�внесення�місцевої�ініціативи�обов’яз
ово�зазначаються:

питання,�я
е�необхідно�вирішити�в�поряд
	�внесення�місцевої�ініціативи;

прізвища,�імена�і�по�бать
ові,�адреси�проживання�та�
онта
ти�членів�ініціативної��р	пи;

прізвище,�ім’я�і�по�бать
ові,�
онта
ти�	повноважено�о�представни
а�ініціативної��р	пи;

підписні�листи.

2.4.�У�разі�необхідності�заст	пни
�місь
о�о��олови —�се
ретар�Київсь
ої�місь
ої�ради,�від-

повідний��олова�районної�	�місті�Києві�ради�протя�ом�десяти�робочих�днів�з�момент	�ре-

єстрації�місцевої�ініціативи�ор�анізов	є�робот	�щодо�опрацювання�питання,�внесено�о�на

роз�ляд�	�поряд
	�місцевої�ініціативи.

2.5.�У�разі,�я
що�	�пропозиції�про�внесення�місцевої�ініціативи�не�дотримані�норми�п	н
-

т	�2.2�цьо�о�Поряд
	,�місцева�ініціатива�вважається�не�внесеною.

3.�Збір�підписів�членів�територіальної��ромади.

3.1.�Для�внесення�місцевої�ініціативи�на�роз�ляд�Київсь
ої�місь
ої�ради�ініціативній��р	пі

необхідно�зібрати�500�підписів�членів�територіальної��ромади,�я
і�на�за
онних�підставах

меш
ають�на�території�міста�Києва,�дося�ли�18�ро
ів�і�мають�право��олос	�на�виборах.

Для�внесення�місцевої�ініціативи�на�роз�ляд�відповідної�районної�	�місті�Києві�ради�ініці-

ативній��р	пі�необхідно�зібрати�100�підписів�членів�територіальної��ромади,�я
і�на�за
он-

них�підставах�меш
ають�на�території�відповідно�о�район	�міста�Києва,�дося�ли�18�ро
ів,

мають�право��олос	�на�виборах.
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3.2.�Ініціативна��р	па�збирає�підписи�членів�територіальної��ромади�на�підписних�лис-

тах.

3.3.�Підписні�листи�повинні�містити�та
і�дані:

прізвище,�ім’я�та�по�бать
ові�підписанта;

дата�та�рі
�народження;

місце�реєстрації�підписанта;

особистий�підпис.

3.4�Підписні�листи�заповнюються�з�ідно�з�додат
ом�до�цьо�о�Поряд
	.

4.�Реєстрація�місцевої�ініціативи.

4.1.�З�момент	�отримання�Київсь
ою�місь
ою�радою,�відповідною�районною�	�місті�Ки-

єві�радою�письмової�пропозиції�про�внесення�місцевої�ініціативи,�я
а�відповідає�п	н
т	�2.3

цьо�о�Положення,�заст	пни
�місь
о�о��олови —�се
ретар�Київсь
ої�місь
ої�ради,�відповід-

ний��олова�районної�	�місті�Києві�ради�повинен�забезпечити:

протя�ом�п’яти�робочих�днів�реєстрацію�письмової�пропозиції�про�внесення�місцевої�іні-

ціативи�	�
низі�реєстрації�за�альних�зборів,�місцевих�ініціатив,��ромадсь
их�сл	хань;

протя�ом�одно�о�робочо�о�дня�після�реєстрації�письмової�пропозиції� інформ	вання�в

письмовій�формі�із�зазначенням�номер	�реєстрації�	повноважено�о�представни
а�ініціатив-

ної��р	пи;

протя�ом�десяти�робочих�днів�після�реєстрації�письмової�пропозиції�розміщення�повно-

�о�те
ст	�повідомлення�про�внесення�місцевої�ініціативи,�а�та
ож�всіх�додат
ів�до�ньо�о,�на

єдином	�веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�	�розділі�«Громадсь
а�	часть»,

підрозділі�«Місцеві� ініціативи»,�з�	рах	ванням�вимо��За
он	�У
раїни�«Про�захист�персо-

нальних�даних».

5.�Кни�а�реєстрації�місцевих�ініціатив,�за�альних�зборів,��ромадсь
их�сл	хань.

5.1.�Київсь
а�місь
а�рада,�районні�	�місті�Києві�ради�вед	ть�Кни�	�реєстрації�місцевих

ініціатив,�за�альних�зборів,��ромадсь
их�сл	хань,�до�я
ої�заносяться:

питання,�що�вносяться�шляхом�місцевої�ініціативи;

списо
�членів�ініціативної��р	пи�з�даними;

рішення,�прийняте�з�питання,�внесено�о�в�поряд
	�місцевої�ініціативи;

адресати�(ор�ани�і�посадові�особи),�я
им�направлено�рішення�з�питання,�внесено�о�в

поряд
	�місцевої�ініціативи;

інші�дані.

6.�Перевір
а�поданих�до
	ментів.

6.1.�Заст	пни
�місь
о�о��олови —�се
ретар�Київсь
ої�місь
ої�ради,�відповідний��олова

районної�	�місті�Києві�ради�протя�ом�десяти�робочих�днів�з�момент	�реєстрації�письмової

пропозиції�про�внесення�місцевої� ініціативи�ор�анізов	є�робот	�щодо�перевір
и�поданих

до
	ментів�на�відповідність�вимо�ам�цьо�о�Поряд
	�та�приймає�одне�з�та
их�рішень:

— передати�місцев	�ініціатив	�для�під�отов
и�до�роз�ляд	�на�найближчом	�пленарном	

засіданні�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради;

— поверн	ти�пропозицію�про�внесення�місцевої�ініціативи�з�вмотив	ванням�причин�по-

вернення.

6.2.�Місцева�ініціатива�не�вноситься�на�засідання�Київсь
ої�місь
ої�ради,�відповідної

районної�	�місті�Києві�ради,�про�що�повідомляється�на�Єдином	�веб-порталі�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�	�розділі�«Громадсь
а�	часть»,�підрозділі�«Місцеві�ініціативи»,�ви-


лючно�	�та
их�випад
ах:

— предмет�місцевої�ініціативи�відноситься�до�відання�ор�анів�державної�влади�або�інших

ор�анів�місцево�о�самовряд	вання;

— не�дотримано�вимо��щодо�оформлення�письмової�пропозиції,�передбачених�п	н
том

2.2�цьо�о�Положення;

— недостатня�
іль
ість�підписів�членів��ромади,�передбачених�п	н
том�2.3�цьо�о�Поло-

ження.

III.�Роз�ляд�місцевої�ініціативи

3.1.�Під�отов
а�місцевої�ініціативи�до�роз�ляд	�на�пленарном	�засіданні�Київсь
ої�місь-


ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради.

Заст	пни
�місь
о�о��олови —�се
ретар�Київсь
ої�місь
ої�ради,��олова�відповідної�район-

ної�	�місті�Києві�ради�ор�анізов	є�під�отов
	�роз�ляд	�місцевої�ініціативи�на�найближчом	

пленарном	�засіданні�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради�відповідно�до�ви-

мо��Ре�ламент	�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради,�про�що�письмово�по-

відомляє�	повноважено�о�представни
а�ініціативної��р	пи.

Заст	пни
�місь
о�о��олови —�се
ретар�Київсь
ої�місь
ої�ради,��олова�відповідної�район-

ної�	�місті�Києві�ради�
онтролює�в
лючення�подано�о�питання�та�прое
т	�рішення�до�поряд-


	�денно�о�найближчо�о�пленарно�о�засідання�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Ки-

єві�ради.

Роз�ляд�прое
т	�рішення�є�першочер�овим�та�відб	вається�за�обов’яз
ової�	часті�ініці-

ативної��р	пи�з�питань�місцевої�ініціативи.�Члени�ініціативної��р	пи�обов’яз
ово�запрош	ю-

ться�на�засідання�постійних�
омісій�та�бер	ть�	часть�	�всіх�засіданнях�з�питань�внесеної

ними�місцевої�ініціативи.

Про�роз�ляд�поданої�місцевої� ініціативи�постійними�
омісіями�Київсь
ої�місь
ої�ради,

районних�	�місті�Києві�рад�або�роз�ляд�на�пленарном	�засіданні�Київсь
ої�місь
ої�ради,

районної�	�місті�Києві�ради�повідомляється�територіальній��ромаді�на�Єдином	�веб-порта-

лі�територіальної��ромади�міста�Києва�	�розділі�«Громадсь
а�	часть»,�підрозділі�«Місцеві�іні-

ціативи»�не�менше�ніж�за�три�робочі�дні�до�дня�роз�ляд	,�а�про�рез	льтати�роз�ляд	�не�піз-

ніше�п’яти�робочих�днів�з�дня�проведення�засідань.

3.2.�Роз�ляд�місцевої�ініціативи�на�найближчом	�пленарном	�засіданні�Київсь
ої�місь
ої

ради,�районної�	�місті�Києві�ради.

Місцева�ініціатива,�внесена�на�роз�ляд�Київсь
ої�місь
ої�ради,�відповідної�районної�	�міс-

ті�Києві�ради�	�встановленом	�поряд
	,�підля�ає�обов’яз
овом	�та�першочер�овом	�роз-

�ляд	�на�від
ритом	�засіданні�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради�відповід-

но�до�вимо��Ре�ламент	�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради.

Постійні�
омісії�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради�проводять�засідання,

на�я
их�роз�лядають�прое
т�рішення,�поданий�	�поряд
	�місцевої�ініціативи,�за�обов’яз
о-

вої�	часті�членів�ініціативної��р	пи�та�с
ладають�виснов
и�і�ре
омендації�в�межах�своєї�
ом-

петенції.

3.3.�Участь�членів�ініціативної��р	пи�	�роботі�сесії�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�міс-

ті�Києві�ради.

Представни
�ініціативної��р	пи�обов’яз
ово�бере�	часть�	�найближчом	�пленарном	�за-

сіданні�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради�під�час�роз�ляд	�прое
т	�рішен-

ня�ради,�подано�о�	�поряд
	�місцевої�ініціативи.

Уповноважений�представни
�ініціативної��р	пи�має�право�брати�	часть�	�засіданнях�по-

стійних�
омісій�та�пленарном	�засіданні�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради

	�встановленом	�поряд
	.�Прис	тні�на�засіданні�члени�ініціативної��р	пи�бер	ть�	часть�в

об�оворенні�місцевої�ініціативи�	�встановленом	�поряд
	.

3.4.�Оприлюднення�прийнято�о�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ра-

ди.

Ухвалене�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районної�	�місті�Києві�ради�щодо�роз�ляд	�про-

позицій�	�поряд
	�місцевої�ініціативи�в�п’ятиденний�термін�після�йо�о�оприлюднення�над-

силається�	повноваженом	�представни
	�ініціативної��р	пи�та�оприлюднюється�	�засобах

масової�інформації,�на�Єдином	�веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�	�розділі

«Громадсь
а�	часть»,�підрозділі�«Місцеві�ініціативи».

Київський міський голова
В. Кличко

Додато


до�Поряд
	�внесення�місцевої�ініціативи�в�місті�Києві

ПІДПИСНИЙ�ЛИСТ�№�______

із�підписами�членів�територіальної��ромади�міста�Києва�щодо�ініціювання�в�поряд
	

місцевої�ініціативи�винесення�на�роз�ляд�Київсь
ої�місь
ої�ради�пропозиції

____________________________________________

пропозиція,�під�отовлена�в�поряд
	�місцевої�ініціативи

За�альна�
іль
ість�підписів:���____�(______________________________),

з�них�належно�оформлено����____�(______________________________).

Член�ініціативної��р	пи_____________________________________

(підпис)� (прізвище�та�ініціали)

Член�ініціативної��р	пи_____________________________________

(підпис)� (прізвище�та�ініціали)

Член�ініціативної��р	пи_____________________________________

(підпис)� (прізвище�та�ініціали)

Член�ініціативної��р	пи_____________________________________

(підпис)� (прізвище�та�ініціали)

Член�ініціативної��р	пи_____________________________________

(підпис)� (прізвище�та�ініціали)

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


ам�в�Оболонсь
ом	�районі�міста�Києва,�а�са-

ме:

1)�на�в	л.�Північній�між�б	дин
ами�№ 30�та

№ 36�за�альною�площею�0,5924��а�(
адастро-

вий�номер:�8000000000:78:036:0135)�(с
вер�із

дитячим�та�спортивним�майданчи
ами);

2)�на�в	л.�Прирічній�між�б	дин
ами�№ 1�та�№ 5

орієнтовною�площею�0,9��а�(вели
ий�с
вер�із

спортивним�майданчи
ом).

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

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро
	�та�
он-

цепції�форм	вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�19�липня�2005

ро
	�№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до

2015�ро
	�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від

27�листопада�2009�ро
	�№ 714/2783�(таблиця

2�«Озеленені�території�за�ально�о�
орист	ван-

ня�м.�Києва,�що�відповідають�типоло�ічним

озна
ам�та�план	вальним�вимо�ам»),�додав-

ши�земельні�ділян
и,�визначені�п	н
том�1�цьо-

�о�рішення,�до�перелі
	�с
верів�Оболонсь
о�о

район	�м.�Києва.

3.�Департамент	�земельних�рес	рсів�ви
онав-

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

місь
ої�державної�адміністрації):

3.1.�Зняти�з�реєстрації�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�14�люто�о�2005�ро
	�№ 78-

6-00247�площею�0,5924��а�(
адастровий�но-

мер�8000000000:78:036:0135)�в�Оболонсь
о-

м	�районі�м.�Києва,�	
ладений�між�Київсь
ою

місь
ою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«Кро	н».

3.2.�Зняти�з�реєстрації�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян
и�від�13�
вітня�2006�ро
	�№ 78-

6-00370� (
адастровий� номер

8000000000:78:028:087)�в�Оболонсь
ом	�райо-

ні�м.�Києва,�	
ладений�між�Київсь
ою�місь
ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Київсь
е�б	дівельне�підприємство

№ 3».

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):

4.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�бла�о	строю�земельних�діляно
�в�Обо-

лонсь
ом	�районі�м.�Києва,�в
азаних�	�п	н
ті

1�цьо�о�рішення.

4.2.�Роз�лян	ти�можливість�зал	чення�
ош-

тів�меценатів�для�створення�с
верів�в�Оболон-

сь
ом	�районі�м.�Києва.

5.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь
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

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Адреса реєстрації Підпис

1.

2.

200.

Про надання статусу скверу земельним ділянкам 
на вул. Північній між будинками № 30 та № 36 
та на вул. Прирічній між будинками № 1 та № 5 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 134/2037 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51 —
53 Закону України «Про природно%заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у на%
селених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово%кому%
нального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, та з метою підвищення рекреаційного потен%
ціалу міста Києва, раціонального використання та збереження зелених насаджень, а також враховуючи звер%
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
13 ëèñòîïàäà 2015 ð.
¹154(4750) 
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 12 лютого 2007 року № 139 

«Про заходи з проведення соціального діалогу» (в редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 15 жовтня 2014 року № 1150)

Розпорядження № 419 від 28 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», у зв’язку з кадровими змінами та з ме%

тою забезпечення безперервної роботи Київської міської тристоронньої соціально%економічної ради:

1.�Унести�зміни�до�с
лад	�представни
ів�від

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

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�до�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�тристоронньої�соціально-е
оно-

мічної�ради,�затверджено�о�розпорядженням�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�від�12

люто�о�2007�ро
	�№ 139�(в�реда
ції�розпоря-

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

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

ції)�від�15�жовтня�2014�ро
	�№ 1150):

1.1.�Вивести�зі�с
лад	:

Бич
ова�Сер�ія�Івановича —�дире
тора�Де-

партамент	�соціальної�політи
и�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації),�заст	пни
а�спів�о-

лови;

Лебедю
�Ганн	�Оле
сандрівн	 —�началь-

ни
а�	правління�житлово�о�забезпечення�Де-

партамент	�б	дівництва�та�житлово�о�забез-

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


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

ністрації);

Мри�	�Сер�ія�Станіславовича —�першо�о�за-

ст	пни
а�дире
тора�Департамент	�житлово-


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

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

державної�адміністрації);

Ри�ана�Михайла�Михайловича —�дире
тора

Департамент	�охорони�здоров’я�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації);

Шпильово�о�Івана�Федоровича —�першо�о�за-

ст	пни
а�дире
тора�Департамент	�транспорт-

ної�інфрастр	
т	ри�ви
онавчо�о�ор�ан	�Київ-

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

адміністрації).

1.2.�Увести�до�с
лад	:

Кри
	нова�Юрія�Володимировича —�дире
-

тора�Департамент	�соціальної�політи
и�ви
о-

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

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

ни
а�спів�олови;

Ареш
ович�Алл	�Оле
сандрівн	 —�першо�о

заст	пни
а�дире
тора�Департамент	�охорони

здоров’я�ви
онавчо�о�ор�ан	�Київсь
ої�місь
ої

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

ції);

Козловсь
о�о�Оле
сандра�Володимирови-

ча —�ви
он	ючо�о�обов’яз
и�дире
тора�Де-

партамент	�транспортної�інфрастр	
т	ри�ви-


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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації);

Матвія
�Ларис	�Василівн	 —�заст	пни
а�на-

чальни
а�	правління�житлово�о�забезпечення

Департамент	�б	дівництва�та�житлово�о�за-

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


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

трації);

Радчен
о�Вір	�Михайлівн	 —�начальни
а

	правління�розвит
	�та�реформ	вання�житло-

во-
ом	нальної�інфрастр	
т	ри�Департамент	

житлово-
ом	нальної�інфрастр	
т	ри�ви
онав-

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

місь
ої�державної�адміністрації).

2.�Унести�зміни�до�с
лад	�се
ретаріат	�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�тристоронньої�соціально-е
оно-

мічної�ради,�затверджено�о�розпорядженням�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�від�12

люто�о�2007�ро
	�№ 139�(в�реда
ції�розпоря-

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

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

ції)�від�15�жовтня�2014�ро
	�№ 1150):

2.1.�Вивести�зі�с
лад	�се
ретаріат	�Явор-

сь
о�о�Ві
тора�Івановича —��олов	�Київсь
ої

місь
ої�ор�анізації�роботодавців�«Соціальне

партнерство»,�члена�спільно�о�представниць-


о�о�ор�ан	�Київсь
ої�місь
ої�ор�анізації�робо-

тодавців�(за�з�одою).

2.2.�Увести�до�с
лад	�се
ретаріат	�Павліши-

н	�Зою�Іванівн	 —��оловно�о�б	х�алтера�Київ-

сь
ої�місь
ої�ор�анізації�роботодавців�(за�з�о-

дою).

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про унесення змін 
у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 05 листопада 2014 року № 1289 

«Про безоплатне прийняття гуртожитків публічного 
акціонерного товариства «Київметробуд» до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження № 420 від 28 квітня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів
соціальної інфраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Київметробуд»
від 27 січня 2015 року № 24, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�	�додато
�1�до�розпоряджен-

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

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�05

листопада�2014�ро
	�№ 1289�«Про�безоплат-

не�прийняття��	ртожит
ів�п	блічно�о�а
ціонер-

но�о�товариства�«Київметроб	д»�до�
ом	наль-

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

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

ться.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін 
у додаток до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 18 лютого 2015 року № 121 «Про зарахування 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та закріплення за підприємствами, які входять до складу 
комунальної корпорації «Київавтодор», основних засобів»

Розпорядження № 421 від 28 квітня 2015 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахову%

ючи звернення комунальної корпорації «Київавтодор» від 16 березня 2015 року № 10%04%1/572:

Унести�в�додато
�до�розпорядження�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�18

люто�о�2015�ро
	�№ 121�«Про�зарах	вання�до


ом	нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�та�за
ріплення�за�підприєм-

ствами,�я
і�входять�до�с
лад	�
ом	нальної�
ор-

порації�«Київавтодор»,�основних�засобів»�та
і

зміни:

В� позиції� 13� цифри� та� літери

«LCL93600PE1001706»� замінити� на

«LCL93600CE1001749».

Виконуючий обов’язки голови І. НіконовПро затвердження адресного переліку ремонтно%
реставраційних робіт на об’єктах, фінансування яких 

передбачено Програмою економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2015 рік по головному розпоряднику бюджетних

коштів — Управлінню охорони культурної спадщини 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 422 від 28 квітня 2015 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування»,
«Про охорону культурної спадщини», «Про архітектурну діяльність», рішення Київської міської ради від 28
січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня
2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік», Порядку
формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкла%
день та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 жовтня 2014
року № 1182), з метою збереження та реставрації розташованих на території міста Києва об’єктів культурної
спадщини, які є власністю територіальної громади міста Києва, розвитку історичного середовища м. Києва та
популяризації історії, кращих традицій і здобутків Українського народу:

1.�Затвердити�адресний�перелі
�ремонтно-

реставраційних�робіт�на�об’є
тах,�фінанс	ван-

ня�я
их�передбачено�Про�рамою�е
ономічно-

�о�і�соціально�о�розвит
	�м.�Києва�на�2015�рі


по��оловном	�розпорядни
	�бюджетних�
оштів —

Управлінню�охорони�
	льт	рної�спадщини�ви-


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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�що�до-

дається.

2.�Управлінню�охорони�
	льт	рної�спадщини

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

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації):

2.1.�Визначити�прое
тні�та�підрядні�ор�аніза-

ції�для�ви
онання�робіт,�зазначених�	�п.�1�цьо-

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

но�о�за
онодавства.

2.2.�Забезпечити�розроб
	�та�затвердження

в�	становленом	�поряд
	�відповідної�до
	мен-

тації,�необхідної�для�ви
онання�робіт,�зазна-

чених�в�п.�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Під�час�	
ладання�до�оворів�підряд	�на�ви-


онання�ремонтно-реставраційних�робіт�обов’яз
о-

во�передбачити�надання�підрядни
ом��арантії�я
ос-

ті�ви
онаних�ремонтно-реставраційних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро
и�е
спл	атації�об’є
тів.

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

нодавства�щодо�поряд
	�ви
онання�ремонт-

но-реставраційних�робіт�на�об’є
тах�
	льт	р-

ної�спадщини.

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

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

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

тен
о�Г.�В.
Виконуючий обов’язки голови 

І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про закріплення майна 
за комунальним підприємством 
«Київжитлоспецексплуатація»

Розпорядження № 423 від 28 квітня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час%

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ%
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас%
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со%
ціальної інфраструктури», звернення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Ки%
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 березня 2015 року № 063%1380, лист
комунального підприємства «Спортивний комплекс» від 25 лютого 2015 року № 14, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

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

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

лоспеце
спл	атація»�об’є
ти,�розташовані�на

проспе
ті�Повітрофлотсь
ом	,�63�з�ідно�з�до-

дат
ом.

2.�Ком	нальном	�підприємств	�«Київжитло-

спеце
спл	атація»�та�
ом	нальном	�підприєм-

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

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

«Спортивний�
омпле
с»�в�	становленом	�поряд-


	�здійснити�приймання-передач	�об’є
тів�
о-

м	нальної�власності,�зазначених�	�п	н
ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�та�надати�до�Департамен-

т	�
ом	нальної�власності�м.�Києва�ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�
опію�а
та�прий-

мання-передачі.

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

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

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

ділом�обов’яз
ів.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА



ÐÅÊËÀÌÀ
13 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹154(4750) 

7

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,ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (04214, ì. Êè¿â. âóë. Ï³âí³÷íà, 22), ùîäî ÿêèõ

íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- ïðèì³ùåííÿ íà 2 ïîâåðñ³ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî,7-À, ïëîùåþ 35,1 êâ.ì
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 ãðí íà ð³ê
áåç ÏÄÂ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — íà ñòðîê äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ
2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïîâåðñ³ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 7-À, ïëîùåþ 73,22 êâ.ì
( â ò.÷.25,32 êâ.ì — ÌÑÊ) ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðî-
âàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà — 1%, 4%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 2433,46
ãðí (33,23 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.07.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿, çàïðîïîíîâàíèé çà-
ÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè;

- íåæèòëîâ³ âáóäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïîâåðõó æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Ìàðøàëà Òèìî-
øåíêà, 18 ïëîùåþ 38,5 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, îðåíäíà ñòàâêà —
15%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ òàòè 9900 ãðí (257,14 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ²²ÄÂ ñòàíîì íà 31.07.2015 (êîðèãó-
ºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- íåæèòëîâ³ âáóäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó .æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ìàðøàëà Òèìîøåí-
êà,18 ïëîùåþ 64,6 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðî-
âàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà — 1%, 4%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3360,41
ãðí (52,02 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.07.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çà-
ÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³,

- îêðåìî ñòîÿ÷à íåæèòëîâà ñïîðóäà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,18-Ä, ïëîùåþ 23,4 êâ.ì — ï³ä
ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåí-
íÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, îðåíäíà ñòàâêà — 3%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 854,75 ãðí (36,53
ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì
ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 20 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîí-
ñüêèé,32-Á,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 234,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåí-
äíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿) — 6,67 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 20 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîí-
ñüêèé,32-Á,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,34 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåí-
äíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿) — 1,07 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 225 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîí-
ñüêèé,9-Á,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 230,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåí-
äíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿) — 6,52 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³:

- ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 225 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîí-
ñüêèé,9-Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåí-
äíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿) — 1,99 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 685 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë,Ïðèîçåðíà,6,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 534,0 ãðí (15,26 ãðí çà 1 êâ.ì) ñòàíîì íà 31.05 2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íô-
ëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 668 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäó, 35-À ïëîùåþ 90,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá 'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëü-
í³ñòü (³íøå âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà), îðåíäíà ñòàâêà — 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãî-
äèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.07.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 46,65 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íå.æèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 268 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,ïðîñï.Ãåðî¿â Ñòà-
ë³íãðàäà, 43-À, ïëîùåþ 137,9 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, îðåíäíà ñòàâêà — 1%,
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.06.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 2042,50 ãðí; çàï-
ðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 1 ð³ê;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 268 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäà, 43-À, ïëîùåþ 138,4 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, îðåíäíà ñòàâêà —
1%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.06.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 1943,33 ãðí;
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 1 ð³ê.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà 
"Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1"

Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (04214, ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 4-À, òåë. 411-50-36),
ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- ïðèì³ùåííÿ íà 2 ïîâåðñ³ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî,26, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
12,0 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñ-
ïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè,îðåíäíà ñòàâêà — 10%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 2148,33 ãðí
(179,03 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâ-
íèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîí-

ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 102,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

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

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

* Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèçíà÷åíî, ùî ïðèì³ùåííÿ ç îáëàäíàííÿì, âêàçàí³ ó ïóíêò³ 11, ïåðåäàþòüñÿ â îðåíäó çà óìîâè
çä³éñíåííÿ äåìîíòàæó ñòàðîãî ÊÒ, ðåìîíòó ïðèì³ùåíü ï³ä âñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíîãî ÊÒ (64 çð³çè), çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ 90 áåçêîøòîâíèõ
äîñë³äæåíü â ì³ñÿöü íà ÊÒ õâîðèì çà íàïðàâëåííÿì ë³êàðí³. Êð³ì òîãî, îðåíäàð ïîâèíåí âçÿòè â îðåíäó, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, íåïðà-
öþþ÷èé àïàðàò ÌÐÒ, ïëîùó, íà ÿê³é â³í ðîçòàøîâàíèé, â³äðåìîíòóâàòè àïàðàò (îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ðîá³ò 1,5 -2,0 ìëí. ãðí). Ï³ñëÿ óêëàäàí-
íÿ äîãîâîðó íà îðåíäó ÌÐÒ, îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé óêëàñòè ç çàêëàäîì äîãîâ³ð ïðî ñï³âïðàöþ ùîäî íàäàííÿ áåçîïëàòíèõ ïîñëóã õâîðèì
çà íàïðàâëåííÿì ë³êàðí³.

** Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèçíà÷åíî, ùî ïðèì³ùåííÿ, âêàçàí³ ó ïóíêò³ 12, ïåðåäàþòüñÿ â îðåíäó çà óìîâè íàäàííÿ áåçîïëàòíèõ
îçäîðîâ÷èõ ïîñëóã çà íàïðàâëåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ä³òÿì ç ÄÖÏ, ê³ñòêîâî-ì'ÿçîâèìè çàõâîðþâàííÿìè,
ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì'ÿì (60 ä³òåé íà ì³ñÿöü).

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

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

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿

Îá’ºêò ¹ 1.
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 336,50 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Òè÷èíè Ïàâëà, 15, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà".
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 6, ¹ 7à, ¹ 7á) çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 336,50 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 3 668 300,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 733 660,00 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 4 401 960 (÷îòèðè ì³ëüéîíè

÷îòèðèñòà îäíà òèñÿ÷à äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —

440 196,00 ãðèâåíü.

Îá’ºêò ¹ 2.
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 301,00 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, áóëüâ. Êîëüöîâà, 1À, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà".
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 10 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 5) çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 301,00 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 1 320 900 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 264 180 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 585 080 (îäèí ì³ëüéîí ï'ÿò-

ñîò â³ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ:

158 508,00 ãðèâåíü.

Îá’ºêò ¹ 3.
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 70,20 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 9, ë³ò. "Á".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 18, ¹ 20) çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 70,20 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 762 700,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 152 540,00 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 915 240 (äåâ'ÿòñîò ï'ÿòíàä-

öÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ:

91 524,00 ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøî-
âàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ùîéíî âèÿâëåíèõ
îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëåíîãî îá'ºê-
òà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõî-
ðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè"òà óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè îõîðîííèé äîãîâ³ð â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Çàêîíó.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1.Óòðèìàííÿ îá'ºêò³â òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-

òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîð³â êóï³âë³ — ïðîäàæó

îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿, ¿õ íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè, áåðóòü íà ñåáå ïîêóïö³.

3. Ïåðåìîæöÿì àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâå-
äåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íà-
ö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè
ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 04 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåð-

ñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00 (îá’ºêò
¹ 1), îá 11.00 (îá’ºêò ¹ 2), î 12.00 (îá’ºêò ¹ 3).

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,ì. Êè¿â,
âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",
â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ —
ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèé-
íÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³-
ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,
îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ íà ðàõó-
íîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî"
ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,
îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á —ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòàìè ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñàìè ¿õ ì³ñ-

öÿ ðîçòàøóâàííÿ.
10.Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,ì.Êè¿â,

âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",
òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåí-
äó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãî-
ëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,áóëüâ.Ïðàö³,1/1,
ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,òå-
ëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ
Ñåðàôè-
ìîâè÷à
âóë., 9-Á

88,92

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ
ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ çàíÿòü
ç ïåâíèõ äèñöèïë³í, íàâ÷àííÿ ìîâàì ³

íàâè÷êàì ñï³ëêóâàííÿ) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2015

15% 41,78 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà ïëà-
òà, ó ãðí 167,12 (Ïí, Âò,

Ñð, ×ò: 17.00-18.00)

07 ãðóäíÿ 2015 ðîêó î 16.00 ñóääåþ Êðîòþêîì Î.Â. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, ñëóõàòèìåòüñÿ
ñïðàâà ¹826/14934/15 çà ïîçîâîì Áëàùóê Æàííåòè Ãðèãîð³âíè,Áëàùóê Í³íè Âîëîäèìèð³âíè
äî êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêà Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè÷à, çàñòóïíèêà ãîëîâè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Í³êîíîâà ²ãîðà Âîëîäèìèðîâè÷à, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÿê âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³
îñîáè —Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ òà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðî îñêàðæåííÿ
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.01.2015 ¹ 66 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó
ðåæèì³ ðóõó", çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05 ëþòîãî
2015 ðîêó çà ¹ 9/1120.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Î.Òåë³ãè, 15-À, III ïîâåðõ. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,8 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ïðîâåäåííÿ
êóðñ³â ç ³íîçåìíèõ ìîâ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿
ñòàâêè.) Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 661300 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 15%. Îðåíäíà ïëàòà
1229,18 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.) Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî
êàá. 108. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 288-08-96.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
Áàëàycîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, ò. 517-74-11)
Àäðåñà îá'ºêòà: áóë. Ïåðîâà 3-À, 1 ïîâåðõ
Ïëîùà îðåíäè: 47,90 êâ. ì
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
Îðåíäíà ñòàâêà: 8 %
Îðåíäíà ïëàòà çà 1êâ. ì ó ãðí: 70,84
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ì³ñÿöü: 3393,33 ãðí
Òåðì³í îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì: 2 ðîêè 364 äí³.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóë. Ïðàö³, 1/1, ê. 311.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Îðåí-
äíà

ñòàâ-
êà

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷-
íà ë³êàðíÿ ¹ 3 (02125,
Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26 ,
540-95-25, 540-96-56)

1 ïîâåðõ Çàïîðîæöÿ Ïåòðà,
26, ê. 3 7,40

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â, êð³ì òî-
âàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

8%

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 364 äí³ 151600,00 136,58 1010,67

2

ÊÏ"Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-
ïëóàòàö³ÿ"

(ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäè-
ìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

ï³äâàë Ìàÿêîâñüêîãî Â.
ïðîñï., 15, ë³ò. À

103,00 
(êîðèñíà —
82,8 êâ.ì,

ÌÇÊ —
20,2 êâ.ì)

Ñêëàä 8%

Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 853700,00 46,59 4798,4

3 1 ïîâåðõ Ðàéäóæíà, 6, ë³ò. À

348,80 
(êîðèñíà —
345,8 êâ.ì,

ÌÇÊ —
3,0 êâ.ì)

Ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíèé

çàêëàä
3%

Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 3905800,00 28,04 9781,55

4 1 ïîâåðõ Ñàáóðîâà Îëåêñàí-
äðà, 13, ë³ò. À 1,00 Ïëàò³æíèé òåð-

ì³íàë 40%
Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 22000,00 733,33 733,33

5 1 ïîâåðõ Ãëóøêîâà Àêàäåì³-
êà, 31-À, Ë³òåð À 1,00 Ïëàò³æíèé òåð-

ì³íàë 40%
Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 28000,00 933,33 933,33

6 1 ïîâåðõ Ïðèîçåðíà, 2, ë³ò. À 1,00 Ïëàò³æíèé òåð-
ì³íàë 40%

Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 26000,00 866,67 866,67

7 1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå Øîñå,
57, Ë³òåð À 1,00 Ïëàò³æíèé òåð-

ì³íàë 40%
Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 23100,00 770 770

8 1 ïîâåðõ Áàæàíà Ìèêîëè
ïðîñï., 3, ë³ò. À 1,00 Ïëàò³æíèé òåð-

ì³íàë 40%
Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 29500,00 983,33 983,33

9 1 ïîâåðõ Ãîíãàäçå Ãåîðã³ÿ
ïðîñï., 5, ë³ò. À 1,00 Ïëàò³æíèé òåð-

ì³íàë 40%
Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 23000,00 766,67 766,67

10 1 ïîâåðõ ×åðâîíîôëîòñüêà,
4-À, ë³ò. À 1,00 Ïëàò³æíèé òåð-

ì³íàë 40%
Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 22000,00 733,33 733,33
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Îëåêñàíäð³âñüêà êë³-
í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà
(01601, Øîâêîâè÷íà,

39/1 , 235-50-61)

1 ïîâåðõ

Øîâêîâè÷íà, 39/1,
ê. 6 

ðàçîì ç îáëàäíàí-
íÿì*

189,00
Ïðèâàòíèé çàê-

ëàä îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ

10%

Ñòàíîì íà 30.09.2015

2 ðîêè 364 äí³ 6031600,00
3464300,00 265,94

50263,33
28869,17

Ðàçîì
79132,50

12

ÊÏ Ì³æíàðîäíèé àåðî-
ïîðò "Êè¿â" (Æóëÿíè)
(03036, Ïîâ³òðîôëîò-

ñüêèé ïðîñï., 79,
339-26-77, 339-20-36)

1 ïîâåðõ
ïðîñï. Ïîâ³ò-

ðîôëîòñüêèé, 81,
ë³ò. Þ

105,60

Êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðî-
äàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿

ãðóïè

8

Ñòàíîì íà 08.10.2015

2 ðîêè 364 äí³ 1882800,00 120,62 12737,97

13

Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³-
í³÷íèé çàêëàä "Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð"
(02068, Óðëîâñüêà, 13 ,
2201957,102 (ÂÍÓÒÐ.))

1 ïîâåðõ
(áàñåéí) Óðë³âñüêà, 13 141,25

ðîçì³ùåííÿ
öåíòðó ðåàá³ë³-

òàö³¿ äëÿ ä³òåé òà
ìîëîä³ ç ôóíê-

ö³îíàëüíèìè îá-
ìåæåííÿìè.**

1%

Ñòàíîì íà 08.10.2015

2 ðîêè 364 äí³ 3089700,00 18.23 2574.75
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Öåíòð åêñòðåíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìå-

äèöèíè êàòàñòðîô
ì. Êèºâà (01030,

Õìåëüíèöüêîãî Áîãäà-
íà, 37á , 234-51-86)

1 ïîâåðõ Ñåðã³ºíêà ²âàíà, 6 1,00

Òîðãîâåëüíèé
àâòîìàò, ùî â³ä-
ïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè

9%

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 364 äí³ 28800,00 216,00 216,00

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,ïðîñï. Ïðàâäè,
96-À,ïëîùà 27,50 êâ.ì,âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 391468,00 ãðí (áåç ÏÄÂ),îðåíäíà ïëàòà 15%,çà ïåð-
øèé ì³ñÿöü îðåíäè —4893,35 ãðí,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³,äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã.Áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 35, òåë. 425-03-60.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîí-

íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 417-14-61.
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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 44430

13 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹154(4750)
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ÍÅÄ²ËÜÍÈÉ ñîíÿ÷íèé ðàíîê ç³-
áðàâ ëþáèòåë³â ê³ííîãî ñïîðòó.
Òðèáóíè ³ïîäðîìó áóëè çàïîâíå-
í³ ÿê ñòàðøèìè øàíóâàëüíèêàìè,
òàê ³ çîâñ³ì þíèìè ãëÿäà÷àìè, ÿê³
â äðóæí³é àòìîñôåð³, ï³ä ìóçèêó
ñïîñòåð³ãàëè çà çàãàëüíèìè 10-ìà
çà¿çäàìè êîíåé, ñåðåä íèõ ³ ðèñèñ-
òèõ ïîð³ä, çà ðîç³ãðàøåì ãîëîâíî-
ãî Êóáêà ³ïîäðîìó, à òàêîæ ïðèçó
Ä³áð³âñüêîãî ê³ííîãî çàâîäó. Õòîñü
³ç ïðèñóòí³õ, ðåòåëüíî âèâ÷àþ÷è
ïðîãðàìó çìàãàíü, ðîáèâ ñòàâêè,

à õòîñü ïðîñòî íàñîëîäæóâàâñÿ ñâÿ-
òîì òà ä³éñòâîì. Ïåðåä êîæíèì çà-
á³ãîì ó÷àñíèê³â çìàãàíü íà äîð³æ-
êè âèâîäèëà Êñåí³ÿ Ñâèñòóí íà ñâî-
ºìó êîí³ Îðôå¿. «ß ðîçâîæó ïàðà-
äè. ¯äó ïîïåðåäó ó÷àñíèê³â. Ñë³ä-
êóþ,ùîá âîíè âñ³ âèøèêóâàëèñü»,—
çàçíà÷èëà âîíà ³ äîäàëà, ùî òàêà
òðàäèö³ÿ ³ñíóº âæå äàâíî ³ áóëà ïî-
øèðåíà íà âåëèê³ ñâÿòà, ùîá ó÷àñ-
íèê³â ïðåäñòàâèòè ãëÿäà÷àì êðà-
ñèâî. Êñåí³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî êîëè
ïî÷àëà òàêèì ÷èíîì áðàòè ó÷àñòü
ó çìàãàííÿõ, çà âëàñí³ êîøòè ïî-
øèëà ñîá³ óêðà¿íñüêèé êîñòþì.
«Àëå çàðàç â íüîìó õîëîäíî. Òà äëÿ
ð³çíîìàí³òíîñò³ ÿ íàìàãàþñü íà
êîæíå ñâÿòî îäÿãàòè ùîñü íîâå»,—
ïîâ³äîìèëà Êñåí³ÿ, äåìîíñòðóþ÷è
äîâãó ÷îðíó ñï³äíèöþ (ÿêà,äî ñëî-
âà,äóæå ãàðíî â’ºòüñÿ çà â³òðîì ï³ä
÷àñ ¿çäè íà êîí³) òà á³ëó òåïëó æè-
ëåòêó. Íå ìåíø êðàñèâî òà ãðàö³é-
íî âèãëÿäàâ ³ ê³íü Êñåí³¿ — Îðôåé,
ïîðîäè ðèñàê. Çà ñëîâàìè æ³íêè,
òâàðèí³ âæå 13 ðîê³â. Ê³íü áðàâ
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, íåð³äêî çàâî-
éîâóâàâ ³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. Á³ëüøå òî-
ãî, âëàñíèöÿ ðàçîì ç Îðôåºì ïðèé-
ìàþòü ó÷àñòü â ð³çíîìàí³òíèõ ðå-
êîíñòðóêö³ÿõ ³ íàâ³òü ê³ëüêà ðàç³â
âèñòóïàëè íà òåàòðàëüí³é ñöåí³. ²
ÿêùî äîðîñë³ á³ëüøå ïåðåéìàëèñÿ
ñêà÷êàìè, òî ìàëå÷à ïðàãíóëà ïî-
êàòàòèñÿ íà Îðôå¿. Çà ñëîâàìè æ³í-
êè, âñå ïîïóëÿðí³øèìè ñòàþòü çà-

íÿòòÿ ê³ííèì ñïîðòîì. Ä³òè çàçâè-
÷àé ïî÷èíàþòü çàéìàòèñÿ ç 10-òè
ðîê³â. À óðîê êîøòóº â³ä 250 ãðí.

Îäèíàäöÿòèð³÷íà Â³êà ïðè¿õà-
ëà ç òàòîì íà ñâÿòî, ùîá á³ëüøå
ä³çíàòèñÿ ïðî âåðõîâó ¿çäó. «ß
ìð³þ íàâ÷èòèñü êàòàòèñü íà êî-
íÿõ. Ìè ç òàòîì ³íîä³ õîäèìî íà
³ïîäðîì íà ñêà÷êè. Ìåí³ äóæå ïî-
äîáàºòüñÿ»,— ðîçïîâ³ëà ä³â÷èíêà
òà äîäàëà, ùî çîâñ³ì íå áî¿òüñÿ
êîíåé.

À Ëþáîâ Âàñèë³âíà ïðè¿õàëà
ç âíóêîì íà çàêðèòòÿ á³ãîâîãî ñå-
çîíó ç Áðîâàð³â. «Íàéóëþáëåí³-
ø³ òâàðèíè Êèðèëà — êîí³. ² â³í äó-
æå õî÷å íàâ÷èòèñÿ ¿çäèòè, àëå,
íà æàëü, íàñ ùå íå áåðóòü, òîìó ùî
ìàë³»,— ðîçïîâ³ëà âîíà ³ äîäàëà,
ùî õëîï÷èêó ëèøå 7 ðîê³â.

À «ñòàðîæèë» Âàñèëü ²âàíîâè÷
ïðèõîäèòü íà ³ïîäðîì äîñèòü ÷àñ-
òî. «ß æèâó íåïîäàë³ê. ² â íåä³ëþ
ëþáëþ ñþäè ïðèõîäèòè, äèâèòèñü
íà çìàãàííÿ, ðîáèòè ñòàâêè»,—
ðîçïîâ³â â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, çà-
çâè÷àé íà ³ïîäðîì³ íå òàê ëþäíî,
ÿê ó äåíü ñâÿòà: «À ñüîãîäí³ ñïðàâ-
ä³ äóæå ãàðíî, ³ âñå ÷óäîâî îðãàí³-
çîâàíî».

Äî ñëîâà, êð³ì ê³ííèõ ïåðåãîí³â,
áóëè ïðîâåäåí³ ³ çàá³ãè ñîáàê áîð-
çèõ ïîð³ä. Çîêðåìà çà ìåäàë³ çìà-
ãàëèñü ÷îòèðèëàï³ ïîðîäè ó³ïïåò,
õîðòà òà ôàðàîíîâà.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ïðî-
ìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
íèöòâà ÊÌÄÀ Ìàêñèì Êóçüìåíêî
çàçíà÷èâ: «Ìè äîêëàäàºìî óñ³õ çó-
ñèëü, àáè ³ïîäðîì ïðàöþâàâ íà-
ëåæíèì ÷èíîì. Óæå ñüîãîäí³ º ðå-
çóëüòàòè — ìîæëèâî, íå òàê³ øâèä-
ê³, ÿê íàì áè õîò³ëîñÿ, àëå âîíè,
áåçóìîâíî, º. Öå îçíà÷àº, ùî êèÿíè
çìîæóòü àêòèâíî òà âåñåëî ïðîâî-
äèòè â³ëüíèé ÷àñ íà òåðèòîð³¿

³ïîäðîìó. Ìè áà÷èìî, ùî ³ïîäðîì
ìîæå ñòàòè öåíòðîì äîçâ³ëëÿ
ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ñòîëèö³».

Êð³ì òîãî, ó Äåïàðòàìåíò³ íà-
ãàäàëè, ùî çàðàç òåðèòîð³þ ³ïîä-

ðîìó ïðèâîäÿòü äî íàëåæíîãî ñòà-
íó. Ó ïåðøó ÷åðãó ðåìîíòóþòü äàõ
îñíîâíî¿ áóä³âë³ òà â³äíîâëþþòü
îïàëåííÿ. Íàãàëüíîþ ïðîáëåìîþ
äëÿ ï³äïðèºìñòâà ç âåëè÷åçíîþ
òåðèòîð³ºþ º ñì³òòÿ, òîìó çâ³äòè
âæå âèâåçëè 240 òîíí íåïîòðåáó
òà 160 òîíí á³îëîã³÷íèõ â³äõîä³â.
Íà Êè¿âñüêîìó ³ïîäðîì³ âèìóøå-
íî â³äíîâëþâàëè çåìåëüíèé ïî-
êðèâ, éîãî çàâåçëè áëèçüêî 200
òîíí. Îêð³ì öüîãî âñòàíîâëåíî
íîâ³ âáèðàëüí³, ñì³òòºçá³ðíèêè
òà ñèñòåìó íàâ³ãàö³éíîãî îñíà-
ùåííÿ äëÿ â³äíîâëåííÿ ñâ³òëà íà
ãîëîâí³é àðåí³ �

Äåíü ³ïîäðîìó
� Ó ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ ñâÿòêóâàííÿ 

çàêðèòòÿ á³ãîâîãî ñåçîíó 2015 ðîêó

Ãîñò³ ñâÿòà çìîãëè ïîáà÷èòè

ðîç³ãðàø ãîëîâíîãî Êóáêà

³ïîäðîìó, à òàêîæ ïðèçó Ä³á-

ð³âñüêîãî ê³ííîãî çàâîäó, 10

çà¿çä³â, ó òîìó ÷èñë³ ðèñèñòèõ

ïîð³ä. Òàêîæ íà ãëÿäà÷³â ÷å-

êàëè âèñòóïè ïðîôåñ³éíèõ

âåðøíèê³â, ð³çíîìàí³òí³ êîí-

êóðñè, âèñòàâêà ïîí³. Óïåðøå

íà Êè¿âñüêîìó ³ïîäðîì³ â³ä-

áóâñÿ çà¿çä ðèññþ ï³ä ñ³äëîì

íà êîíÿõ ôðàíöóçüêî¿ ðèñèñ-

òî¿ ïîðîäè.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ,
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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