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ÍÀ ÂÓËÈÖ² ùå ò³ëüêè 7-ìà ðàí-
êó, à á³ëÿ Ãîñòîìåëüñüêîãî øîñå
óæå âèøèêóâàëèñÿ ìàøèíà ç ï³ñ-
êîì, ñí³ãîïðèáèðàëüíà òåõí³êà òà
òðàíñïîðò ç òÿãà÷àìè, àâò³âêè ïàò-
ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Ó÷îðà ðÿòóâàëü-
íèêè ç³ ñòîëèö³ òà Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³, êîìóíàëüíèêè òà ïðàâîîõî-
ðîíö³ âçÿëè ó÷àñòü â íàâ÷àííÿõ ç
ë³êâ³äàö³¿ ñí³ãîïàäó. Ùîïðàâäà
óìîâíîãî. Âðàíö³ ç³áðàâñÿ íà íà-
ðàäó ì³æâ³äîì÷èé øòàá, ³ âñ³ ãóð-
òîì âèð³øóâàëè, ÿê íå äîïóñòèòè
òðàíñïîðòíîãî êîëàïñó ó çâ’ÿçêó
³ç çàìåò³ëÿìè, òà ÿê øâèäêî ðîç-
÷èñòèòè äîðîãó. Íàñàìïåðåä ïðî-
òÿãîì îäí³º¿ ãîäèíè âèð³øèëè çó-

ïèíèòè â’¿çä ôóð äî ñòîëèö³. ßê íà-
äîâãî — íåâ³äîìî. Âñå çàëåæàòè-
ìå â³ä ñèòóàö³¿ ó ðåàëüíîìó ÷àñ³.
«Ìè ùîäíÿ îòðèìóºìî ìåòåîðî-
ëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, àíàë³çóºìî ¿¿
³ ñë³äêóºìî çà ïîãîäíèìè óìîâà-
ìè. Ï³ñëÿ öüîãî ïðèéìàºòüñÿ ð³-
øåííÿ ì³æâ³äîì÷èì øòàáîì, ÿêèé
óæå çàðàç ñòâîðåíèé ì³æ îáëàñòþ
òà Êèºâîì ïðî ïðèïèíåííÿ òà îá-
ìåæåííÿ â’¿çäó â ñòîëèöþ. Íà ðîç-
ãîðòàííÿ ïóíêò³â îá³ãð³âó, ïóíêò³â
ïîë³ö³¿ äàºòüñÿ äâ³ ãîäèíè. Ï³ñëÿ
öüîãî âèñòàâëÿþòüñÿ ïàòðóëüí³
ñëóæáè, ÿê³ îáìåæóþòü â’¿çä âàíòà-
æ³âîê. Àëå õî÷ó ïîïåðåäèòè, ùî
ï³ä ÷àñ ñí³ãîïàä³â ìè áóäåìî çà-

ñòîñîâóâàòè òàêó ïðàêòèêó äëÿ âñ³õ
âîä³¿â âåëèêîãàáàðèòíîãî òðàíñ-
ïîðòó»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Äîïîêè âàíòàæ³âêè ñòîÿòèìóòü,
êîìóíàëüíèêè ðîç÷èùàòèìóòü
ñí³ã. Äëÿ öüîãî óæå ï³äãîòóâàëè
óñþ â³äïîâ³äíó ñïåöòåõí³êó. «Íî-
âèõ ìàøèí ³ òðàêòîð³â íå òàê áà-
ãàòî, àëå âîíè âæå ãîòîâ³ äî ïðè-
áèðàííÿ ñí³ãó. Çàãàëîì äëÿ î÷è-
ùåííÿ âóëèöü â³ä îïàä³â ï³äãîòîâ-
ëåíî 700 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè. ²
ÿ ââàæàþ, ùî íåîáõ³äíèé ì³í³ìóì
ó íàñ íà çèìó º. Òàêîæ ìè çàãîòî-
âèëè 37 òèñÿ÷ òîíí ñîë³ òà ï³ñêó»,—
çàçíà÷èâ ãåíäèðåêòîð «Êè¿âàâòî-
äîðó» Îëåêñàíäð Ãóñòåëüîâ.

Àíàòîë³é Ðîãîçà âæå íå ïåðøèé
ð³ê ïðàöþº âîä³ºì íà ÊÀÌÀÇ³ ³ ùî-
çèìè ïîñèïàº âóëèö³ ï³ñêîì òà ñ³ë-
ëþ. Íà òåõí³êó íå ñêàðæèòüñÿ, àäæå
âàíòàæ³âêà ìàéæå íîâà. À îò âëàñ-
íèêè ëåãêîâèõ àâòî, çà éîãî ñëî-
âàìè, âçèìêó çàâàæàþòü êîìó-
íàëüíèêàì ïðàöþâàòè. «Êîëè ¿äóòü
êîëîíè ñïåöòåõí³êè, òî ïðèïàð-
êîâàí³ íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ ³ òðî-
òóàðàõ ìàøèíè çàâàæàþòü ïîñèïà-
òè òà î÷èùàòè äîðîãó»,— ñêàð-
æèòüñÿ âîä³é.

Ïåðåäáà÷èëè ï³ä ÷àñ ó÷îðàø-
íüîãî íàâ÷àííÿ ³ âèïàäêè, êîëè
õòîñü ³ç âîä³¿â çàñòðÿãàº â ñí³ãó ç
âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Òîìó ï³ä
÷àñ ñí³ãîïàä³â òà îæåëåäèö³ íà âó-
ëèöÿõ áóäóòü âèñòàâëåí³ òÿãà÷³,
ÿê³ íå äîïóñêàòèìóòü çàòîð³â. Çó-
ïèíÿòè âàíòàæ³âêè áóäóòü íà 
9-òè â’¿çäàõ äî ñòîëèö³. Òàì îá-
ëàøòóþòü òèì÷àñîâ³ ïóíêòè îá³-
ãð³âó, äå âîä³¿ çìîæóòü ïî¿ñòè òà
ïîïèòè ÷àþ. Îêð³ì öüîãî, ç âóëèöü
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ïîñò³éíèé ìî-
í³òîðèíã äîðîæíüîãî òðàô³êó. Ç
â³äåîöåíòðó ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ»
ôàõ³âö³ ñïîñòåð³ãàòèìóòü, ÿê ïðî-
âîäèòüñÿ î÷èñòêà âóëèöü. Âîäíî-
÷àñ ðÿòóâàëüíèêè Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ ïðîçâ³òóâàëè, ùî çóïèíÿòè
âàíòàæ³âêè áóäóòü ³ íà äàëüí³õ â’¿ç-
äàõ äî Êèºâà. Òîìó äóæå âàæëèâî
ñàìå çàðàç ïîïåðåäèòè âîä³¿â.
«Ñï³ëüí³ íàâ÷àííÿ äàþòü çìîãó
â³äïðàöþâàòè òàêó âçàºìîä³þ, ìî-
á³ë³çóâàòè âñ³õ ó÷àñíèê³â, ÿê³ ìî-
æóòü áóòè çàä³ÿí³ â ë³êâ³äàö³¿ íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é — â³ä â³éñü-
êîâèõ äî âîëîíòåð³â»,— ï³äâ³â ï³ä-
ñóìêè íàâ÷àíü çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåã Êîðáàí �

Ïðè â’¿çä³ ó ñòîëèöþ á³ëÿ Ãîñòîìåëüñüêîãî øîñå
çàïðàöþâàâ øòàá îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿. Ôàõ³âö³ äåìîíñòðóâàëè ñâîþ
ãîòîâí³ñòü äî ðîáîòè â ñêëàäíèé çèìîâèé ïåð³îä.
Çîêðåìà íà ìàéäàí÷èêó ðîçì³ñòèëè òèì÷àñîâèé
ïóíêò îá³ãð³âó. Àäæå ó ðàç³ ñèëüíîãî ñí³ãîïàäó ÷è
çàìåò³ë³ áóäå îáìåæåíî â’¿çä ôóð äî ñòîëèö³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Áåç çãîäè ãðîìàäè 
áóä³âíèöòâà 
íà Ìèê³ëüñüê³é 
Ñëîá³äö³ íå áóäå

Áóä³âíèöòâî íà Ìèê³ëüñüê³é Ñëîá³ä-

ö³ ìàº áóòè çóïèíåíå. ² áåç ãðîìàä-

ñüêèõ ñëóõàíü,áåç çãîäè ãðîìàäè áó-

ä³âíèöòâà òóò íå áóäå. Ïðî öå çàÿâèâ

ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«²ç çàáóäîâíèêîì íåîäíîðàçî-

âî ³ æîðñòêî éøëà ìîâà, ùî íåîá-

õ³äíî âðàõîâóâàòè äóìêó ãðîìàäè.

À ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ âèìàãàþòü â³ä

³íâåñòîðà ïðåäñòàâèòè ïîâíèé ïëàí

ðîçâèòêó òåðèòîð³¿, áóä³âíèöòâà ñî-

ö³àëüíèõ îá’ºêò³â, ³íôðàñòðóêòóðè

äëÿ â³äïî÷èíêó æèòåë³â ì³êðîðàéî-

íó. ² öå òðåáà çðîáèòè. ² ïîâèíí³ áó-

òè ïðîâåäåí³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ.

Áóäóâàòè, íåçâàæàþ÷è íà äóìêó ãðî-

ìàäè, íå âèéäå!» — ï³äêðåñëèâ Â³òà-

ë³é Êëè÷êî.

Òðèâàº îíîâëåííÿ 
Ìèðîï³ëüñüêî¿

Íà çàìîâëåííÿ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ÏÏ

«Êè¿âøëÿõáóä» çä³éñíþþòüñÿ ðîáî-

òè ç êàïðåìîíòó âóë. Ìèðîï³ëüñüêî¿.

Òàê, íàðàç³ äîðîæíèêè âëàøòîâóþòü

íîâå àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ òðî-

òóàð³â.Çàçíà÷èìî,ùî ó ðàìêàõ îíîâ-

ëåííÿ âóëèö³ êîìóíàëüíèêè âæå

çàì³íèëè àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ

ïðî¿çäó íà ïëîù³ áëèçüêî 11 500 êâ. ì.

Îêð³ì öüîãî, çàïëàíîâàíî çàì³íèòè

äîùîâó êàíàë³çàö³þ, âñòàíîâèòè íà-

ïðàâëÿþ÷å ï³øîõ³äíå îãîðîäæåííÿ

òà íîâó êîëåñîâ³äá³éíó ñòð³÷êó,íàíåñ-

òè äîðîæíþ ðîçì³òêó.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â óïðàâ-

ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó

ÊÌÄÀ, â ñóáîòó-íåä³ëþ â ì³ñò³ â³ä-

áóäóòüñÿ ÿðìàðêè. Çîêðåìà 21 ëèñ-

òîïàäà òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é òà Ãî-

ëîñ³¿âñüê³é,4-10; â Äàðíèöüêîìó—íà

âóë. Ðåâóöüêîãî; íà ðîç³ âóë. Êðóï-

ñüêî¿ òà ²ëë³÷à; â Äåñíÿíñüêîìó— íà

âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà (â ìåæàõ

âóë. Ì³ëþòåíêà òà Áðàòèñëàâñüêî¿),

íà âóë. Î. Ñàáóðîâà (â ìåæàõ âóë.

Î. Áàëüçàêà òà ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêî-

ãî); â Äí³ïðîâñüêîìó—íà áóëüâ.Ïðà-

ö³, 3-9; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë.

Ì. Ìàéîðîâà, 1-5; â Ïå÷åðñüêîìó —

íà ïë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1; â Ïîä³ëüñüêî-

ìó — íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ

Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); íà âóë. Ñâ³ò-

ëèöüêîãî,31-35,â Ñâÿòîøèíñüêîìó—

íà âóë. Áóëãàêîâà, 10-13/1; â Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó— íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòî-

ïîëÿ, 42 (â ìåæàõ âóë. Ì. Äîíöÿ òà

Àêàäåì³êà Ñòðàæåñêà); â Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó— íà âóë. Ïîäâîéñüêîãî, 2-12.

Ó íåä³ëþ ÿðìàðêóâàòèìóòü â Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Êîì-

ïîçèòîðà Ìåéòóñà, â Äàðíèöüêîìó—

íà ðîç³ âóë.Êðóïñüêî¿ òà ²ëë³÷à; â Ïî-

ä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî,

31-35.
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Çëàãîäæåíî ³ îïåðàòèâíî
� Â³äáóëèñÿ ñï³ëüí³ íàâ÷àííÿ ñòîëè÷íèõ ðÿòóâàëüíèê³â ³ Êè¿âùèíè, êîìóíàëüíèê³â 

òà ïàòðóëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ç ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âçèìêó

Ï³ä ÷àñ ñï³ëüíèõ íàâ÷àíü ðÿòóâàëüíèê³â ñòîëèö³ ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, êîìóíàëüíèõ ñëóæá òà ïðàâîîõîðîíö³â â³äïðàöüîâóâàëèñÿ âàð³àíòè 
ç ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é âçèìêó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про надання Департаменту забезпечення Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України 
у постійне користування земельної ділянки 

на вул. Солом’янській, 13 у Солом’янському районі
Розпорядження № 434 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно(
сті», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 10(1 Закону України «Про сто(
лицю України — місто(герой Київ», враховуючи рішення Київської міської ради від 10 грудня 2014 року
№ 696/696 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Департаменту за(
безпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для експлуатації та обслу(
говування адміністративно(технічної будівлі на вул. Солом’янській, 13 у Солом’янському районі м. Києва»,
розглянувши лист Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа(
ції України від 26 січня 2015 року № 13/02(178, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Департамент��забезпечення�Дер-

жавної�сл�жби�спеціально�о�зв’яз���та�захис-

т��інформації�У�раїни�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��2�цьо�о�розпорядження�в�постійне��орист�-

вання�земельн��ділян���площею�1,1778��а�(�а-

дастровий�номер�8 000 000 000:72:185:0021)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністра-

тивно-технічної�б�дівлі�па�в�л.�Солом’янсь�ій,

13���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

державної�власності�(�ате�орія�земель —�зем-

лі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа

Д-6932).

2.�Департамент��забезпечення�Державної

сл�жби�спеціально�о�зв’яз���та�захист��інфор-

мації�У�раїни:

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

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

�оде�с��У�раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва,�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

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

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

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

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

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

від�13�вересня�2013�ро���№ 16331/0/12-1/19-

13,�Головно�о��правління�Держзема�ентства��

м.�Києві�від�16��вітня�2014�ро���№ 19-26-0.31-

1886/2-14.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

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

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

3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Про реконструкцію тепломагістралі № 2 РК «Нивки» 
від 2П1 до ТК204/6 на вулиці Щербакова 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 432 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19 та 23 Закону України «Про автомо(
більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк(
тів», наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 «Про затвердження По(
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо(зимовий період»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київ(
ської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістра(
лях та шляхово(транспортних спорудах міста», з метою забезпечення стабільного функціонування теплових
мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних
екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості,
житлово(комунального, соціально(культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепло(
вою енергією, враховуючи звернення структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» пуб(
лічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» від 11 лютого 2015 року № 029/31/1828, в межах здійснення функ(
цій органу місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�здійснити�за�власні��ошти�з�ідно�з

розробленою�та�затвердженою���встановле-

ном��поряд���прое�тно-�ошторисною�до��-

ментацією�ре�онстр��цію�теплома�істралі�№ 2

РК�«Нив�и»�від�2П1�до�ТК204/6�на�в�лиці�Щер-

ба�ова���Шевчен�івсь�ом��районі�з�част�овим

розриттям�перетин��в�лиці�Салютної�та�вн�т-

рішньо�вартальних�проїздів�біля�в�лиці�Щерба-

�ова�з�обмеженням�р�х��транспорт��на�в�ли-

ці�Салютній�та�вн�трішньо�вартальних�проїз-

дах�біля�в�лиці�Щерба�ова,��рім�автомобілів

спеціально�о�призначення,�за��рафі�ом,�що

додається.

2.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»:

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

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.3.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор�анізації�дорож-

ньо�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо�о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних�засобів�спеціально�о�призначення�шля-

хом�встановлення�відповідних�дорожніх�зна-

�ів,�о�ородження�місць�роботи,�освітлення,�си�-

нальних�ліхтарів���місцях�ви�онання�робіт,�не-

обхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо�о�на

повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а�тро-

т�арів�— на�повн��ширин��трот�ар��фі��рни-

ми�елементами�мощення�та�передати�за�а�-

том��ом�нальном��підприємств��«Шляхово-

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен�івсь�о�о�район�»�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

ма�істралі�№ 2�РК�«Нив�и»�від�2П1�до�ТК204/6

на�в�лиці�Щерба�ова���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�з�част�овим�розриттям�перетин��в�лиці�Са-

лютної�та�вн�трішньо�вартальних�проїздів�бі-

ля�в�лиці�Щерба�ова�забезпечити�під�лючен-

ня�всіх�споживачів,�теплопостачання�я�их�здій-

снювали�теплома�істралі,�що�підля�али�ре�он-

стр��ції,�до�теплопостачання�від�ре�онстр�йо-

ваних�теплових�ма�істралей.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)�на�період�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�внести�зміни

��шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно�о�па-

сажирсь�о�о�транспорт��за�ально�о��орис-

т�вання.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�подальшою�передачею���володіння�та��орис-

т�вання�п�блічном��а�ціонерном��товариств�

«КИЇВЕНЕРГО».

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

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�забезпечити���встановленом��поряд���прий-

няття�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�ре�онстр�йованих�тепло-

ма�істралей,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві
Розпорядження № 431 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 08 квітня 2015
року № 4, а також звернення громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні», Святошинської район(
ної в місті Києві державної адміністрації, депутата Київської міської ради Галушки О.М., колективу гімназії
№ 117 імені Лесі Українки, Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, громадянина Тарасо(
ва О. В., Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1.�Встановити�меморіальні�дош�и���місті�Ки-

єві�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоряджен-

ня.

2.�Взяти�до�відома,�що�витрати,�пов’язані�з

ви�отовленням�та�встановленням�меморіальних

дощо�,�б�д�ть�профінансовані�за�позабюджет-

ні��ошти,�зал�чені�в��становленом��поряд��.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 30 листопада 2012 року № 2169 
«Про встановлення граничної штатної чисельності 

та затвердження структури комунальної бюджетної установи
«Контактний центр міста Києва» 
Розпорядження № 430 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто(ге(
рой Київ»:

1.�Стр��т�р���ом�нальної�бюджетної��стано-

ви�«Конта�тний�центр�міста�Києва»,�затвер-

джен��розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�30�листопада�2012�ро-

���№ 2169�«Про�встановлення��раничної�штат-

ної�чисельності�та�затвердження�стр��т�ри��о-

м�нальної�бюджетної��станови�«Конта�тний

центр�міста�Києва»�ви�ласти���реда�ції,�що�до-

дається.

2.�Дире�тор���ом�нальної�бюджетної��ста-

нови�«Конта�тний�центр�міста�Києва»�розро-

бити�та�подати�на�затвердження�Київсь�ом�

місь�ом���олові�штатний�розпис��ом�нальної

бюджетної��станови�«Конта�тний�центр�міста�Ки-

єва»�в��становленом��поряд��.

3.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

від�30�листопада�2012�ро���№ 2169

(��реда�ції�розпорядження

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

29.04.2015�№�430)

Структура комунальної бюджетної установи 
«Контактний центр міста Києва»

Дире�тор

Заст�пни��дире�тора

Заст�пни��дире�тора

Відділ��адрів

Відділ�прийом��звернень
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Відділ�взаємодії�з��ромадсь�істю�та�засобами�масової�інформації

Відділ�зворотно�о�зв’яз��

Аналітичний�відділ

Відділ��онтролю

Відділ�взаємодії�з�державною��становою�«Урядовий��онта�тний�центр»�та�прийом��звернень

через�Інтернет

Юридичний�відділ

Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

Відділ��осподарсь�о�о�та�до��ментально�о�забезпечення

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 433 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис(
тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по(
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла(
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп(
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�180�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів —�до�настання�та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 18 березня 2010 року № 151
Розпорядження № 454 від 7 травня 2015 року

У зв’язку із кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи міської комісії по розподі(
лу жилої площі, що надається громадянам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву
хворобу будь(якого ступеня або стали інвалідами, дітям(інвалідам, які потребують особливого догляду, сім’(
ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1, особам, які самостійно переселилися з
територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:

1.�Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�18�березня�2010

ро���№ 151�«Про��творення�місь�ої��омісії�по

розподіл��жилої�площі,�що�надається�дея�им

�ате�оріям��ромадян,�я�і�постраждали�внаслі-

до��Чорнобильсь�ої��атастрофи»�та�і�зміни:

За�олово��розпорядження�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«Про��творення�місь�ої��омісії�по�розподіл�

жилої�площі,�що�надається��ромадянам,�я�і

внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи�пере-

несли�променев��хвороб��б�дь-я�о�о�ст�пеня

або�стали�інвалідами,�дітям-інвалідам,�я�і�по-

треб�ють�особливо�о�до�ляд�,�сім’ям,�що�втра-

тили��од�вальни�а�з�числа�осіб,�віднесених�до

�ате�орії�1,�особам,�я�і�самостійно�пересели-

лися�з�територій,�що�зазнали�радіоа�тивно�о

забр�днення�внаслідо��аварії�на�Чорнобиль-

сь�ій�АЕС».

П�н�т�4�розпорядження�ви�лючити.�У�зв’яз-

���з�цим�п�н�т�5�вважати�п�н�том�4.

П�н�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:�«4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�роз-

порядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ра-

д�ць�о�о�М.�Б.».

2.�Внести�зміни�до�с�лад��місь�ої��омісії�по

розподіл��жилої�площі,�що�надається��рома-

дянам,�я�і�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастро-

фи�перенесли�променев��хвороб��б�дь-я�о�о

ст�пеня�або�стали�інвалідами,�дітям-інвалідам,

я�і�потреб�ють�особливо�о�до�ляд�,�сім’ям,

що�втратили��од�вальни�а�з�числа�осіб,�відне-

сених�до��ате�орії�1,�особам,�я�і�самостійно

переселилися�з�територій,�що�зазнали�радіо-

а�тивно�о�забр�днення�внаслідо��аварії�на�Чор-

нобильсь�ій�АЕС,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

18�березня�2010�ро���№ 151�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�06�серпня�2013�ро���№ 1350),�ви-

�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Української Православної Церкви 

Київського Патріархату Парафія Всіх Святих Землі Української 
у Шевченківському районі міста Києва»

Розпорядження № 453 від 7 травня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 26 березня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 01 лютого 2015 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації

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

Цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат��Парафія�Всіх

Святих�Землі�У�раїнсь�ої���Шевчен�івсь�ом�

районі�міста�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

Про затвердження змін до списку осіб, 
зарахованих до кадрового резерву на 2015 рік для державної
служби на посади керівників структурних підрозділів апарату

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та їх заступників

Розпорядження № 448 від 5 травня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від

28 лютого 2001 року № 199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для держав(
ної служби»:

1.�Затвердити�зміни�до�спис���осіб,�зарахова-

них�до��адрово�о�резерв��на�2015�рі��для�дер-

жавної�сл�жби�на�посади��ерівни�ів�стр��т�рних

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

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

ністрації)�та�їх�заст�пни�ів,�затверджено�о�розпо-

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

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

від�31��р�дня�2014�ро���№ 1577,�що�додаються.

2.�Керівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�в�місячний�термін�затверди-

ти�особисті�річні�плани�працівни�ів,�зарахова-

них�до��адрово�о�резерв�.

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

дження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�онав-

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

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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про робочу групу з питань впровадження гендерно 
орієнтованого бюджетування в місті Києві

Розпорядження № 447 від 5 травня 2015 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Зако(

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впровадження в місті Києві проекту «Гендерне
бюджетування в Україні», інтеграції гендерного аспекту у бюджетний процес, реструктуризації доходів та
видатків бюджету м. Києва для заохочення гендерної рівності:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�питань�впроваджен-

ня��ендерно�орієнтовано�о�бюджет�вання�в

місті�Києві�та�затвердити�її�с�лад,�що�додає-

ться.

2.�Установити,�що�для��часті���роботі��р�пи,

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

мож�ть�зал�чатися�фахівці�та�спеціалісти�ін-

ших�ор�анів,��станов,�підприємств�та�ор�ані-

зацій�за�їх�з�одою.

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

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

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

ва�І.�В.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про умови оплати праці заступника голови Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації Максимової О. І.

Розпорядження № 446 від 5 травня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 03 травня

1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» та від 09 березня 2006 року № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів про(
куратури, судів та інших органів» та враховуючи розпорядження Солом’янської районної в місті Києві держав(
ної адміністрації від 16 квітня 2015 року № 129 — к «Про призначення на посаду заступника голови Солом’ян(
ської районної в місті Києві державної адміністрації Максимової О. І.»:

1.�Присвоїти�Ма�симовій�Олені�І�орівні�10-й

ран��державно�о�сл�жбовця.

2.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Ма�симової�О.�І.�стаж�державної�сл�жби�ста-

ном�на�16��вітня�2015�ро���с�ладає�11�ро�ів�11

місяців�24�дні.

3.�Встановити�Ма�симовій�О.�І.�з�16��вітня

2015�ро��:

— посадовий�о�лад�з�ідно�зі�штатним�роз-

писом;

— надбав���за�10-й�ран��державно�о�сл�ж-

бовця���розмірі�80,00��ривень; —�надбав���за

висл����ро�ів���розмірі�20�відсот�ів�посадово-

�о�о�лад��з�рах�ванням�надбав�и�за�ран��дер-

жавно�о�сл�жбовця;

— надбав���за�висо�і�дося�нення���праці��

розмірі�50�відсот�ів�посадово�о�о�лад��з��ра-

х�ванням�надбав�и�за�ран��державно�о�сл�ж-

бовця�та�надбав�и�за�висл����ро�ів.
Голова В. Кличко

Про затвердження робочого проекту «Будівництво інженерних
споруд з метою зміцнення обороноздатності держави. 

Опорні пункти «Новотроїцьке», «Дачне», «Висота 143,0», 
«Муравко», «Новосергіївка»

Розпорядження № 379 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 1 травня 2011 року № 560 «Про затвердження По(

рядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чин(
ність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Б�дівництво

інженерних�спор�д�з�метою�зміцнення�оборо-

ноздатності�держави.�Опорні�п�н�ти�«Новотро-

їць�е»,�«Дачне»,�«Висота�143,0»,�«М�рав�о»,

«Новосер�іїв�а»,�врахов�ючи�лист�дочірньо�о

підприємства�«Інстит�т�«Київдормістпрое�т»

товариства�з�обмеженою�відповідальністю�«На-

��ово-виробничий�прое�тний�інстит�т�«Київ-

прое�т»�від�20��вітня�2015�ро���№ 34/ДП-КДМП

та�е�спертний�звіт�державно�о�підприємства

«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�ані-

зація�—�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�дер-

жавної�б�дівельної�е�спертизи»�від�17��вітня

2015�ро���№ 00-0338/1-15/КД�щодо�роз�ляд�

�ошторисної�частини�прое�тної�до��ментації

за�робочим�прое�том,�з�та�ими�основними�тех-

ні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Кіль�ість�опорних�п�н�тів —�5�шт.;��іль�ість

спор�д —�119�шт.;�довжина�о�опів,�ходів�спо-

л�чення —�11957,0�м.п.

За�альна��ошторисна�вартість�б�дівництва

��поточних�цінах�станом�на�17.04.2015�р.�с�ла-

дає�12305,251�тис.��рн,���том��числі:�б�дівель-

ні�роботи —9912,274�тис.��рн,�інші�витрати —

2392,977�тис.��ривень.

Із�за�альної��ошторисної�вартості�по�чер�ах

б�дівництва:

Кошторисна�вартість�першої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Новотроїць�е» —�2547,544

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи�2058,927

тис.��рн;�інші�витрати —488,617тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�др��ої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Дачне» —2437,481�тис.

�рн;���том��числі:�б�дівельні�роботи —�1963,726

тис.��рн;�інші�витрати —473,755�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�третьої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Висота�143,0» —�2432,891

тис.��рн;���том��числі:�б�дівельні�роботи —

1958,496�тис.��рн;�інші�витрати —474,395�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�четвертої�чер�и�б�дів-

ництва,�опорний�п�н�т�«М�рав�о» —�2422,819

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

1951,916�тис.��рн;�інші�витрати —470,903�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�п’ятої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Новосер�іїв�а» —�2464,516

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

1979,209�тис.��рн;�інші�витрати —�485,307�тис.

�ривень.

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

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

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни��б�дівництва�на�підставі�обґр�нт�валь-
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них�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір�и�в��становленом��поряд��.

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�роз-

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії товариству з обмеженою відповідальністю
«Перший український експертний центр»

Розпорядження № 378 від 17 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо(

дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав(
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо(
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по(
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи(
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен(
ня (протокол № З від 17 квітня 2015 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ПЕРШИЙ�УКРАЇН-

СЬКИЙ�ЕКСПЕРТНИЙ�ЦЕНТР»�(�од�ЄДРПОУ

36844047,�місто�Київ,�в�лиця�Берлінсь�о-

�о,�б�дино��15)�ліцензію�на�право�прова-

дження��осподарсь�ої�діяльності�з�поста-

чання�теплової�енер�ії�стро�ом�дії�п’ять

ро�ів.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про визнання недійсною ліцензії ТОВ «Компанія з управління 
та житлової експлуатації «Новосервіс»

Розпорядження № 389 від 22 квітня 2015 року
Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської ді(

яльності»:

1.�Визнати�недійсною�ліцензію�серії�АЕ

№ 288111,�що�б�ла�видана�ви�онавчим�ор�а-

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

державною�адміністрацією)�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМПА-

НІЯ�З�УПРАВЛІННЯ�ТА�ЖИТЛОВОЇ�ЕКСПЛУАТА-

ЦІЇ�«НОВОСЕРВІС»�(�од�ЄДРПОУ�33303255,�

м.�Київ,�в�лиця�Дра�омірова,�б�дино��14,�офіс

146)�на�право�провадження��осподарсь�ої�ді-

яльності�з�постачання�теплової�енер�ії.

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

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

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про затвердження робочого проекту «Будівництво інженерних
споруд з метою зміцнення обороноздатності держави. 

Опорні пункти «Успенівка», «Зелене», «Гродівка», «Димитрово»,
«Миколаївка»

Розпорядження № 380 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження По(

рядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, то втратили чин(
ність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Б�дівництво

інженерних�спор�д�з�метою�зміцнення�оборо-

ноздатності�держави.�Опорні�п�н�ти�«Успенів-

�а»,�«Зелене»,�«Гродів�а»,�«Димитрово»,�«Ми-

�олаїв�а»,�врахов�ючи�лист�дочірньо�о�підпри-

ємства�«Інстит�т�«Київдормістпрое�т»�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�«На��ово-

виробничий�прое�тний�інстит�т�«Київпрое�т»

від�20��вітня�2015�ро���№�35/ДП-КДМП�та�е�с-

пертний�звіт�державно�о�підприємства�«Спе-

ціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —

Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�-

дівельної�е�спертизи»�від�17��вітня�2015�ро��

№�00-0338/2-15/КД�щодо�роз�ляд���ошторис-

ної�частини�прое�тної�до��ментації�за�робо-

чим�прое�том,�з�та�ими�основними�техні�о-

е�ономічними�по�азни�ами:

Кіль�ість�опорних�п�н�тів —�5�шт.;��іль�ість

спор�д —�117�шт.;�довжина�о�опів,�ходів�спо-

л�чення —�11753,0�м.п.

За�альна��ошторисна�вартість�б�дівництва

��поточних�цінах�станом�на�17.04.2015�р.�с�ла-

дає�12303,884�тис.��рн,���том��числі:�б�дівель-

ні�роботи�—�9920,255�тис.��рн;�інші�витрати —

2383,629�тиc.��ривень.

Із�за�альної��ошторисної�вартості�по�чер�ах

б�дівництва:

Кошторисна�вартість�першої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Успенів�а» —�2900,693

тиc.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи�—

2334,941�тис.��рн.;�інші�витрати�—�565,752�тис.

�ривень;

Кошторисна�вартість�др��ої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Зелене» —�2406,725�тис.

�рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —1940,119

тис.��рн;�інші�витрати —�466,606�тис.��ривень;

Кошторисна�вартість�третьої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Гродів�а» —�2322,190�тис.

�рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —1873,617

тис.��рн;�інші�витрати —448,573�тис.��ривень;

Кошторисна�вартість�четвертої�чер�и�б�дів-

ництва,�опорний�п�н�т�«Димитрово»—�2291,306

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи—1848,985

тис.��рн;�інші�витрати —�442,321�тис.��ривень;

Кошторисна�вартість�п’ятої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Ми�олаїв�а» —�2382,970�тис.

�рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —1922,593

тис.��рн;�інші�витрати —�460,377�тис.��ривень;

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

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

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�валь-

них�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір�и�в��становленом��поряд��.

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�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про перезатвердження проекту «Реконструкція та будівництво
прибудови до середньої загальноосвітньої школи № 140 

на вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі м. Києва» 
(Коригування)

Розпорядження № 410 від 24 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», в межах функ(

цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Ре�онстр��ція�та�б�дівництво�приб�дови�до�середньої�за�ально-

освітньої�ш�оли�№ 140�на�в�л.�Львівсь�ій,�47/8���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»�(Кори��-

вання),�врахов�ючи�позитивний�висново���омпле�сної�державної�е�спертизи�Спеціалізованої

державної�ор�анізації�«Київсь�а�місь�а�сл�жба���раїнсь�ої�інвестиційної�е�спертизи�(Сл�жба

«Київдерже�спертиза»)�від�08�червня�2006�ро���№ 4674�та�е�спертний�звіт�державно�о�підпри-

ємства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�дер-

жавної�б�дівельної�е�спертизи»�від�17��вітня�2015�ро���№ 00-0490-14/КД,�з�та�ими�техні�о-е�о-

номічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ)�та�інфляційних�процесів�(з�ПДВ),�що�пе-

редбачені�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни�ом

б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��с-

тановленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�22�листопада�2006�ро���№ 1676�«Про�затвердження�прое�т��«Ре�онстр��ція�та�б�дів-

ництво�приб�дови�до�середньої�за�альноосвітньої�ш�оли�№ 140�по�в�л.�Львівсь�ій,�47/8���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього у тому числі по пускових
комплексах

перший
пусковий
комплекс

другий
пусковий
комплекс

Вид будівництва ! реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинків ! II

Площа ділянки га 1,3510

Площа забудови м2 3462,80 1394,0 2068,80

Поверховість поверх 1;3;4 1;4 3;4

Загальна площа будинку школи м2 10876,30 4951,22 5925,08

Площа відкритої автостоянки на 8 машино!місць м2 117,50 117,50

Корисна площа будинку школи м2 9606,78 3867,70 5739,08

Будівельний об'єм будинку школи м3 49359,40 17180,10 32179,30

Місткість  навчального  закладу (школи) учень 704 304 400

Кількість класів клас 37 12 25

Кількість створених робочих місць місце 70 70

Корисна площа теплопункту м2 65,0 65,0 !

Корисна площа електрощитової м2 18,0 18,0 !

Загальна площа ТП м2 71,0 71,0 !

Будівельний об'єм ТП м3 241,40 241,40 !

Річна потреба:

води тис. м3 13,20 3,60 9,60

електричної енергії тис. кВт.год 344,0 190,0 154,0

теплової енергії Гкал 1181,76 518,12 663,64

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 31 березня 2015 р. у
тому числі:

тис. грн 105663,060 45628,493 60034,567

будівельно!монтажні роботи тис. грн 71068,874 28026,940 43041,934

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 12206,793 6976,749 5230,044

інші витрати тис. грн 22387,393 10624,804 11762,589

Із загальної кошторисної вартості  будівництва
виконано на 31  березня 2015 p., у тому числі:

тис. грн 12030,828 8044,971 3985,857

будівельно!монтажні роботи тис. грн 8077,689 4914,678 3163,011

інші витрати тис. грн 3953,139 3130,293 822,846

Тривалість закінчення будівництва місяць 33,0 10,5 22,5

Про перезатвердження проекту 
«Будівництво дитячого дошкільного закладу на проспекті Науки,

63(А у Голосіївському районі м. Києва»
Розпорядження № 411 від 24 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне(
ту Міністрів України», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Б�дівництво�дитячо�о�дош�ільно�о�за�лад��на�проспе�ті�На��и,

63-А���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�е�спертні�звіти�державно�о�підприємства

«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної

б�дівельної�е�спертизи»�від�02��вітня�2015�ро���№ 00-0134-15/КД�та�від�23��вітня�2015�ро��

№ 00-1697-14/ЦБ,�з�та�ими�основними�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва ! нове будівництво

Ступінь вогнестійкості будинку ! II

Клас відповідальності будинку ! СС2
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2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ)�та�інфляційних�процесів�(з�ПДВ),�що�пе-

редбачені�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни-

�ом�б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и

в��становленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07�серпня�2014�ро���№ 893�«Про�пере-

затвердження�прое�т��«Б�дівництво�дитячо�о�дош�ільно�о�за�лад��на�проспе�ті�На��и,�63-А��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Встановлений термін експлуатації Рік                       100

Поверховість поверх 3

Площа забудови будинку м2 1113,15

Загальна площа будинку м2 3682,83

Корисна площа будинку м2 2653,21

Будівельний об'єм будинку, 
у тому числі:

м3 16035,55

вище відмітки 0,00 м3 12755,5

нижче відмітки 0,00 м3 3280,05

Місткість дошкільного навчального закладу місце 110

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах  станом  на
16 березня 2015 р. складає, 
у тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування, меблі та інвентар 
інші витрати

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн

58610,137
38271,209
7332,027
13006,901

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

державної адміністрації) від 26 грудня 2012 року № 2331 
«Про встановлення ліміту легкових автомобілів»

Розпорядження № 440 від 29 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ» та рішення Київської міської

ради від 21 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської місь(
кої ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Додато��1�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�26��р�дня�2012

ро���№ 2331�«Про�встановлення�ліміт��ле��о-

вих�автомобілів»,���реда�ції�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28

листопада�2014�ро���№ 1384,�ви�ласти���ре-

да�ції,�що�додається.

Виконуючий обов’язки  голови 
І. Ніконов

Додато��1

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�26.12.2012�№�2331

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.04.2015�№�440

Ліміт 
легкових автомобілів, що обслуговують виконавчий орган 

Київської міської ради 
(Київську міську державну адміністрацію)

Апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради� 49�

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

��том��числі�для�обсл��ов�вання:

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

2.�Департамент�соціальної�політи�и� 2

3.�Департамент�промисловості�та�розвит���підприємництва� 2

4.�Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри� 2

5.�Департамент�фінансів� 2

6.�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри� 2

7.�Департамент�б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення� 2

8.�Департамент�земельних�рес�рсів� 2

9.�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій� 2

10.�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри� 2

11.�Департамент���льт�ри� 2

12.�Департамент�охорони�здоров’я� 1

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

14.�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�� 2

15.�Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища 2

16.�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�� 2

17.�Департамент�(Центр)�надання�адміністративних�посл��� 2

18.�Сл�жба���справах�дітей� 1

Керівник апарату 
В. Бондаренко

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

адміністрації) від 22 вересня 2014 року № 1045 
«Про утворення робочої групи з реалізації проекту 

«Картка киянина»
Розпорядження № 441 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра(
їні», рішень Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової
програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015 роки», від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запро(
вадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» та з метою
реалізації проекту «Картка киянина»:

1.�С�лад�робочої��р�пи�з�реалізації�прое�т�

«Карт�а��иянина»,�затверджений�розпоряджен-

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

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

22�вересня�2014�ро���№ 1045�«Про��творення

робочої��р�пи�з�реалізації�прое�т��«Карт�а��и-

янина»�ви�ласти���реда�ції,�що�додається.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Виконуючий обов’язки голови

І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 455 від 7 травня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвер(
дженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу міс(
цевого самоврядування:

1.�С�ас�вати�132�дозволи�на�розміщення

зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва вузлів обліку теплової

енергії
Розпорядження № 460 від 8 травня 2015 року

Відповідно до статей 6, 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве само(
врядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядку(
вання прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожит(
ків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи лист КП «ЦОС Шевченківського
району» від 09 квітня 2015 року № 02/1910, з метою надійного утримання та якісного обслуговування вузлів об(
ліку теплової енергії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�в�зли�облі���теплової

енер�ії��ом�нально�о�підприємства�«Центр

обсл��ов�вання�споживачів�Шевчен�івсь�о-

�о�район�»�з�ідно�з�додат�ом���межах�та�на

�мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалізації

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

�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�верес-

ня�2001�ро���(із�змінами�та�доповненнями),

я�����ладено�між�АК�«Київенер�о»�та�Київ-

сь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією

(далі —�У�ода).

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�прийняття-передач��в�злів�облі���теп-

лової�енер�ії,�зазначених���додат���до�цьо�о�роз-

порядження,�на��мовах,�визначених�У�одою.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про питання діяльності Комісії з питань розгляду заяв 
про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках

для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку 
та інвалідів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 483 від 20 травня 2015 року
На виконання рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 381/381 «Про утворення Комі(

сії з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни
та праці, громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконав(
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�посадовий�с�лад�Комісії�з�пи-

тань�роз�ляд��заяв�про�надання�житлових�при-

міщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветера-

нів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамент��со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�що�додається.

2.�Призначити��оловою�Комісії�з�питань�роз-

�ляд��заяв�про�надання�житлових�приміщень

��спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветеранів�вій-

ни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалі-

дів,�підпоряд�ованих�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�Рад�ць�о�о�Михайла�Бори-

совича.

3.�Затвердити�Положення�про�Комісію�з�пи-

тань�роз�ляд��заяв�про�надання�житлових�при-

міщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветера-

нів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамент��со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої
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місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�що�додається.

4.�Деснянсь�ій,�Подільсь�ій�та�Святошин-

сь�ій�районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити�виявлення�пенсіоне-

рів�та�одино�их�непрацездатних��ромадян,�я�і

потреб�ють�соціально�о�захист�,�та�інформ�-

вання�їх�про�можливість�та�порядо��поселен-

ня�до�спеціалізованих�б�дин�ів�для�ветеранів

війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�ін-

валідів,�підпоряд�ованих�Департамент��соці-

альної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�28�вересня�2009�ро���№ 1113�«Про

ор�анізаційно-правові�заходи,�пов’язані�із�ство-

ренням�спеціалізованих�б�дин�ів�для�ветера-

нів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

інвалідів�на�в�л.�Б�дищансь�ій,�4�та�в�л.�М.�Ко-

тельни�ова,�32/11».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради

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

20.05.2015�№�483

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
Комісії з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень 

у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, 
громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих Департаменту 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова�Комісії

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�Комісії

Дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�територіально�о�центр��соціально�о�обсл��ов�вання,�се�ре-

тар�Комісії

Заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Заст�пни��дире�тора�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Заст�пни��начальни�а��правління�житлово�о�забезпечення�Департамент��б�дівництва�та�жит-

лово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

Головний�спеціаліст�відділ��правово�о�забезпечення�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

Дире�тор�Спеціалізовано�о�б�дин���для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

інвалідів�на�в�л.�Б�дищансь�ій,�4

Дире�тор�Спеціалізовано�о�б�дин���для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

інвалідів�на�в�л.�М.�Котельни�ова,�32/11

Дире�тор�Спеціалізовано�о�б�дин���для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

інвалідів�на�в�л.�Їжа�евича,�3

Представни��постійної��омісії�Київради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и�(за

з�одою)

Голова�Об’єднання�первинних�профспіл�ових�ор�анізацій�територіальних�центрів�соціально-

�о�обсл��ов�вання�пенсіонерів�та�відділів�житлових�с�бсидій�(за�з�одою)

Голова�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�Товариства�Червоно�о�Хреста�У�раїни�(за�з�одою)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради

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

20.05.2015�№�483

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень 

у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, 
громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Комісія�з�питань�роз�ляд��заяв�про�надання�житлових�приміщень���спеціалізованих�б�-

дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів,�підпоряд�ованих

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Комісія)��творена�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13

листопада�2014�ро���№ 381/381�«Про��творення��омісії�з�питань�роз�ляд��заяв�про�надання

житлових�приміщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�по-

хило�о�ві���та�інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�з�метою�забезпечен-

ня�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів�житловими�приміщеннями��

спеціалізованих�б�дин�ах�на�в�л.�І.�Їжа�евича,�3,�в�л.�Б�дищансь�ій,�4�та�в�л.�М.�Котельни-

�ова,�32/11.

2.�Комісія�є��онс�льтативно-дорадчим�ор�аном�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

3.�Комісія���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�постановами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,���азами�та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�а�тами�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та-

�ож�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Комісії�є:

прийняття�заяв�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів�про�надання�жит-

лових�приміщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о

ві���та�інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

подання�пропозицій�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�щодо�надання�або�відмови�в�наданні�заявни�ам�житлових�приміщень���спеціалі-

зованих�б�дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів,�підпоряд-

�ованих�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

4.�Комісія�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

4.1.�Роз�лядає�до��менти�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів�і�по-

дає�пропозиції�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�щодо�надання�або�відмови�в�наданні�заявни�ам�житлових�приміщень���спеціалізованих

б�дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів,�підпоряд�ованих

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

5.�Комісія�має�право:

5.1.�Одерж�вати�в��становленом��за�онодавством�поряд���від�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,�необхідн�

для�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань.

5.2.�Зал�чати�представни�ів�ор�анів�державної�влади,�державних�та��ом�нальних�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�до�роз�ляд��питань,�що�належать�до�її��омпетенції,���встановле-

ном��поряд��.

6.�Комісія��творюється���с�ладі��олови,�заст�пни�а��олови,�се�ретаря�та�членів.

7.�Головою��омісії�є�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�до��омпетен-

ції�я�о�о�відносяться�питання�соціальної�політи�и,�я�ий�призначається�розпорядженням�ви�о-

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

8.�Посадовий�с�лад�Комісії�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

9.�Голова,�заст�пни���олови�та�члени�Комісії�бер�ть��часть���її�роботі�на��ромадсь�их�засадах.

10.�Персональний�с�лад�Комісії�затвердж�є��олова�Комісії.

11.�Голова�Комісії:�

ор�анізов�є�робот��Комісії;�

здійснює��ерівництво�Комісією;

затвердж�є�персональний�с�лад�Комісії�та�вносить�зміни�до�її�с�лад�;

�олов�є�на�її�засіданнях;�

затвердж�є�порядо��денний�засідань�Комісії;�

дає�дор�чення�членам�Комісії;

представляє�Комісію���відносинах�з�державними�ор�анами,�підприємствами,��становами,�ор-

�анізаціями.

12.�Заст�пни���олови�Комісії�ви�он�є�дор�чення��олови�Комісії,�а�та�ож�ви�он�є�обов’яз�и

�олови�Комісії���разі�йо�о�відс�тності.

13.�Се�ретар�Комісії:

інформ�є�членів�Комісії�про�час�і�місце�проведення�засідань;

�за�альнює�матеріали�з�питань,�я�і�передбачається�внести�на�роз�ляд�Комісії;

форм�є�прое�т�поряд���денно�о�засідання�Комісії;

забезпеч�є�зняття�необхідної��іль�ості��опій�прото�олів,�їх�відправлення�членам�Комісії�та�від-

повідальним�ви�онавцям.

14.�Ор�анізаційною�формою�роботи�Комісії�є�засідання,�я�і�с�ли�аються�в�мір��необхідності,

але�не�рідше�одно�о�раз��на�місяць.�Засідання�Комісії�правомочне,�я�що�на�ньом��прис�тні

більшість�її�членів.�Рішення,�пропозиції�і�ре�омендації�Комісії�вважаються��хваленими,�я�що�за

них�про�олос�вало�більш�я��половина�прис�тніх�на�засіданні�її�членів.�У�разі�рівно�о�розподіл�

�олосів�вирішальним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

15.�Засідання�Комісії�веде��олова�Комісії,�а���разі�йо�о�відс�тності —�заст�пни���олови�Комісії.

16.�На�своїх�засіданнях�Комісія��от�є�пропозиції�з�питань,�що�належать�до�її��омпетенції.

Пропозиції�вважаються�схваленими,�я�що�за�них�про�олос�вало�більш�я��половина�прис�т-

ніх�на�засіданні�членів�Комісії.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів��олос��олов�ючо�о�на�засіданні

є�вирішальним.

17.�Пропозиції�Комісії�оформлюються�прото�олом.�Прото�ол��ожно�о�засідання�с�ладає�се�-

ретар�Комісії.

Прото�ол�підпис�ють��олов�ючий�на�засіданні�та�се�ретар�Комісії.

18.�Ор�анізаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�Комісії�здійснює�Департа-

мент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про реконструкцію парку «ДШК» 
у Деснянському районі

Розпорядження № 493 від 22 травня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сто(

лицю України — місто(герой Київ», враховуючи протокол засідання постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Ки(
єва від 07 квітня 2015 р. № 68/2015 3 метою організації, забезпечення реконструкції парку «ДШК» у Деснян(
ському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити��ом�нальне�підприємство�по

�триманню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о

район��(далі —�КП�УЗН�Деснянсь�о�о�район�)

замовни�ом�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції

пар��.

2.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання��сіх�не-

обхідних�робіт�з�ре�онстр��ції�пар���«ДШК»��

Деснянсь�ом��районі�б�де�здійснюватись�за

рах�но���оштів,�зал�чених�в��становленом��по-

ряд��.

3.�КП�УЗН�Деснянсь�о�о�район����встанов-

леном��поряд��:

3.1�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

3.2.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�з�ре�онстр��ції�та�прийняття�об’є�та�в�е�с-

пл�атацію�майно�в��становленом��поряд���за-

рахов�ється�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва.

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

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

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

Ні�онова�І.�В.
Виконуючий обов’язки голови

І. Ніконов
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà
ÏÀÒ“ÕÊ ÊÈ¯ÂÌ²ÑÜÊÁÓÄ” ïðîâîäèòü áóä³âíèöòâî òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-æèòëîâîãî

öåíòðó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì, ðîçòàøîâàíèì ì³æ âóëèöÿìè Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêîþ
(Âîðîâñüêîãî), 15-À, Î. Ãîí÷àðà, 38-Á, Î. Ãîí÷àðà, 48/2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

Äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÿâëÿþòüñÿ
ï³äçåìíèé ïàðê³íã, âèðîáíè÷³ ïðîöåñè âèï³êàííÿ ìó÷íèõ âèðîá³â òà ïðèãîòóâàííÿ
ãàðÿ÷èõ ñòðàâ ó êàôå.

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ áóä³âåëü â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà â³äáóâàòèìåòüñÿ âèä³ëåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí
â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ì³ñòà â³ä âñ³õ äæåðåë â çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³: 5,5042841281 ã/ñ
òà 7,76769455 ò/ð³ê.

Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³ä
ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà áóäå íåçíà÷íèì ³ ïðèéíÿòíèì äëÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

Ðÿä ïðîåêòíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â, ùî âïðîâàäæóþòüñÿ íà äàíîìó îá’ºêò³,
çàáåçïå÷óþòü â³äñóòí³ñòü âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè âèíèêíåíí³
àâàð³éíèõ ñèòóàö³é.

Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà, 4-6, Êè¿â-
01010, Óêðà¿íà, òåë. +38 (044) 288-54-22.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”:
1) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 87-ä, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 181,70 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (òàíö³), ïîãîäèííî
— 12 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 16,47 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) —
197,64 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 2) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 87-ä, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà
ïëîùà —181,70 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó(òàíö³), ïîãîäèííî — 8 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) —
16,47 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 131,76 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ
— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
02225,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Òåëåêîìïàí³ÿ “Êè¿â”îãîëîøóº
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ó òåðì³í íà 3 ðîêè àíòåííî-ô³äåðíó ñèñòåìó, ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà òåëåáàøò³ Êîíöåðíó ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà òåëåáà÷åííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äîðîãîæèöüêà 10, ïîòóæí³ñòþ 20 êÂò, äëÿ çä³éñíåííÿ
åô³ðíîãî ìîâëåííÿ.

Îäí³ºþ ç îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ îðåíäè àíòåííî-ô³äåðíî¿ ñèñòåìè º íàñòóïíèé
ðîçïîä³ë çàâàíòàæåííÿ ïî ïîòóæíîñò³: 10êÂò âèêîðèñòîâóº äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá
îðåíäîäàâåöü, 10 êÂÒ âèêîðèñòîâóº äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá îðåíäàð.

Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ ñòàíîì íà 31.08.2015 ð. ñòàíîâèòü 676 503,6 ãðí
ç ÏÄÂ, îðåíäíà ñòàâêà 70%, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà çà îäèí ì³ñÿöü ñòàíîâèòü
39 462,71 ãðí ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ áàëàíñîóòðèìóâà÷à: 01001, ì. Êè¿â,
âóë.Õðåùàòèê 5-Â, Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Òåëåêîìïàí³ÿ
“Êè¿â”.

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

²íôîðìàö³ÿ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç íåþ ãðîìàäñüêîñò³
ÏÀÒ “Óêðïëàñòèê”, ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 1, ïîâ³äîìëÿº

ïðî íàì³ð îòðèìàòè Äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà 2016-2023 ðîêè. Ï³äïðèºìñòâî
º îäíèì ç âèðîáíèê³â ãíó÷êèõ ïàêóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â , ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèïóñêó ïàêóâàëüíèõ
ïë³âîê, ëàì³íîâàíèõ ìàòåð³àë³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ òà âèñîêîåôåêòèâíå
îáëàäíàííÿ. Ï³äïðèºìñòâî íàëåæèòü äî 1 ãðóïè îá’ºêò³â, äëÿ ÿêèõ ðîçðîáëÿþòüñÿ äîêóìåíòè
ç îáãðóíòóâàííÿ îáñÿã³â âèêèä³â. Çã³äíî ç³ çâ³òîì ³ç ³íâåíòàðèçàö³¿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí ï³äïðèºìñòâî ìàº 158 îðãàí³çîâàíèõ ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â, â³ä ÿêèõ â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïîòðàïëÿº 28 íàéìåíóâàíü çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí. Íàéá³ëüøèé ïèòîìèé
âì³ñò (áëèçüêî 80%) ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ âèêèä³â ìàº åòèëîâèé ñïèðò — ðå÷îâèíà ìàëî
íåáåçïå÷íà — ÷åòâåðòîãî êëàñó íåáåçïåêè. Íà ÏÀÒ “Óêðïëàñòèê” çàïëàíîâàíî âïðîâàäæåííÿ
çàõîäó ïî çìåíøåííþ âèêèä³â îðãàí³÷íèõ ðîç÷èííèê³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ — Óñòàíîâêè
ðåêóïåðàö³¿ îðãàí³÷íèõ ðîç÷èííèê³â ô³ðìè “SITES”. Ïðè ðåàë³çàö³¿ çàïëàíîâàíîãî çàõîäó
âèíèêëè ñêëàäíîù³ ùîäî òåðì³í³â éîãî âïðîâàäæåíí³ ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî îáëàäíàííÿ óñòàíîâêè
º óí³êàëüíèì ³ ðàí³øå íå âèêîðèñòîâóâàëîñü íà òåðèòîð³¿ êðà¿í ÑÍÄ. Îòðèìàííÿ íîâîãî
äîçâîëó ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåíåñåííÿì òåðì³í³â âèêîíàííÿ öèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â. Íà
ï³äïðèºìñòâ³ âåäåòüñÿ ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà âåëè÷èíàìè ïðèçåìíèõ êîíöåíòðàö³é
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ñàí³òàðíî-çàõèñí³é çîí³ òà äîïóñòèìèìè âèêèäàìè â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ. Ïåðåâèùåíü ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é òà ïåðåâèùåíü äîçâîëåíèõ îáñÿã³â
âèêèä³â íå âèÿâëåíî. Îö³íêà âïëèâó âèêèä³â íà ñòàí çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ
íàäàº ìîæëèâ³ñòü ÏÀÒ “Óêðïëàñòèê” îòðèìàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Äîçâ³ë íà âèêèäè
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó. Ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàéòå äî ñåêòîðó åêîëîã³¿ Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 38,25 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³
ã³ìíàç³¿ ¹ 290 íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-À, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè (³íøå
âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü
15 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 588 200,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà
çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 7 256,92 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â
îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè; 
âèìîãè: âèùà áóõãàëòåðñüêà, äîñâ³ä ðîáîòè.
Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4À, êàá. ¹301, ò. (044) 528-70-85.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñåð³¿
ßÅ ¹794268, âèäàíèé 10 êâ³òíÿ 2012 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 29 êâ³òíÿ 2010 ðîêó ¹768/4206 íà ³ì’ÿ Ïåñòåðåâ³é Þë³¿ Àíàòîë³¿âí³
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2015 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.01.2015 ¹ 59/924 (ç³ çì³íàìè), Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèä³ëåíî 14,7 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ (áóä³âíèöòâî)
æèòëà äëÿ ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Â ìåæàõ âèä³ëåíèõ êîøò³â Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèäáàòè 10 îäíîê³ìíàòíèõ òà 7 äâîê³ìíàòíèõ
êâàðòèð ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì.

Áþäæåòí³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ æèòëà ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ ââîäèòèñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó III êâàðòàë³ 2016 ðîêó.

Âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ 1 êâ. ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³, ïîâèííà áóòè íàéíèæ÷îþ ñåðåä
çàïðîïîíîâàíî¿ ó÷àñíèêàìè òîðã³â.

Çàáóäîâíèêàì êâàðòèð íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:
- ïîøòîâèì çâ’ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601;
- ôàêñèì³ëüíèì çâ’ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23;
- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

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¿

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 108,60 êâ. ì, â äâîïîâåð-
õîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ (áîé-
ëåð) íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 55-Á, ç ìåòîþ ðîçì³-
ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 24 ãðóäíÿ 2015 ðîêó îá
11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâà-
íà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, çàë êî-
ëåã³¿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè
îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî
îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068,
ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430 (ïí.— ÷ò.
ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïå-
ðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ äî 18.00 ãîä. 15 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 11 740,71
ãðí. áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 23 481,42

ãðí áåç ÏÄÂ.
Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó:
àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

Îäåðæóâà÷:

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà”, ï/ð ¹ 26000300840576 â ÒÂÁÂ
¹ 10026/045 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ AT “Îùàäáàíê”, ÌÔÎ: 322669, ªÄÐÏÎÓ:
39604270 

Óìîâè êîíêóðñó:

� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

� îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;

� äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿä-
êó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óê-
ðà¿íè;

� â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè; 

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò
íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³
ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêî-
âèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñà-
äó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³
äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

� âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèç-
íà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíèõ îö³íîê îá’ºêòà îðåí-
äè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
íà îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ðàäè “Õðåùàòèê”, çà âèñòàâëåíèìè íåþ
ðàõóíêàìè;

� ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæ-
öåì êîíêóðñó;

� óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàí-
íÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà
òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü,
çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿
ïëàòè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ
îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó
ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðå-
ìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

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¯)

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.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Ñòðîê îðåí-
äè çàïðî-

ïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Âàðò³ñòü
îá’ºêòà
îðåíäè

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1.

ÊÏ ’’ Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ”

(01001, Âîëîäèìèð-
ñüêà, 51-à,
234-23-24)

2 ïî-
âåðõ

Ìèõàéë³â-
ñüêà, 17-À/2,

ë³ò. À
43,0

ðåë³ã³éíà îðãàí³-
çàö³ÿ, 20,0 êâ. ì 1%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 364
äí³ 1410805,0 71,24 3063,07ðåë³ã³éíà îðãàí³-

çàö³ÿ, 23,0 êâ. ì
4%

2. 1,2 ïî-
âåðõè

Áîðùàã³â-
ñüêà, 128,

ë³ò. À

87,7 (2 ïî-
âåðõ — êî-
ðèñíà: 69,6

êâ.ì; 1, 2 ïî-
âåðõè — ÌÇÊ:

18,1 êâ.ì)

Ñóá’ºêò ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî

çä³éñíþº ïîáóòî-
âå îáñëóãîâóâàí-

íÿ íàñåëåííÿ

5%

Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2015

2 ðîêè 364
äí³ 1317560,0 53,46 4688,84

3.

ÊÏ “Ïëåñî”
(02002, Ìèê³ëüñüêî-

Ñëîá³äñüêà, 7,
541-18-11)

1 ïî-
âåðõ

Òðóõàí³â Îñò-
ð³â, 19 -Ä. 15
Ïëÿæ “Öåí-
òðàëüíèé”

111,50

Êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

8%

Ñòàíîì íà 21.10.2015

2 ðîêè 364
äí³ 1915910,0 114,55 12772,73

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  

Îá’ºêò ¹ 1.
Íàçâà îá’ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 741,20 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïåðîâà, 8, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 59) çàãàëüíîþ ïëîùåþ

741,20 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 8 008 400,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 1 601 680,00 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 9 610 080 (äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â

ø³ñòñîò äåñÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —

961 008,00 ãðèâåíü.

Îá’ºêò ¹ 2.
Íàçâà îá’ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,80 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 15, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 6 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 26à)

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,80 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 808 100,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 161 620,00 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 969 720 (äåâ’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò

äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ:

96 972,00 ãðèâåíü.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê,â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé

îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ùîéíî âèÿâëåíèõ îá’ºêò³â
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëåíîãî
îá’ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè”òà óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè 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 ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ “Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó
îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 11 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”. Ïî÷àòîê î 10.00
(îá’ºêò ¹ 1), îá 11.00 (îá’ºêò ¹ 2).

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 ïðèéíÿòòÿ 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 “Ãîëîñ³ºâî”
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 ðàõóíîê
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
ì³ñöÿ 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.



ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
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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 44546

20 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹157(4753)
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Ï²Ä ÒÀÊÎÞ íàçâîþ ó ñåðåäó â³ä-
áóâñÿ óðî÷èñòèé çàõ³ä ç íàãîäè 
40-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ Îá’ºäíàíîãî
êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè ÊÌÄÀ òà Êè-
¿âðàäè. Íà ñâÿòî çàïðîñèëè âåòå-
ðàí³â ïðîôñï³ëêîâîãî ðóõó, ãîë³â
ïðîôñï³ëêîâèõ êîì³òåò³â.

«Ïåðøà îðãàí³çàö³éíà êîíôå-

ðåíö³ÿ îá’ºäíàíî¿ ïðîôîðãàí³çàö³¿
ì³ñüêâèêîíêîìó â³äáóëàñü 13 ëèñ-
òîïàäà 1975 ðîêó. Íà í³é áóëî îá-
ðàíî Îá’ºäíàíèé êîì³òåò ó ñêëà-
ä³ 13-òè ÷ëåí³â ÎÊÏ òà 7-ìè ÷ëå-
í³â ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿. Ñòðóêòóð-
íèìè ëàíêàìè ñòàëè 26 ì³ñöåâèõ
êîì³òåò³â ì³ñüêâèêîíêîìó, 12 ðàé-

âèêîíêîì³â òà 13 â³ää³ë³â ³ óïðàâ-
ë³íü. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè
ñòàíîâèëà 1 650 îñ³á. Íèí³ ó ñêëà-
ä³ Îá’ºäíàíîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ë-
êè 57 îðãàí³çàö³é. Â íèõ ïðàöþº
9 183 ÷îëîâ³ê, ç ÿêèõ 8 300 º ÷ëåíà-
ìè ïðîôñï³ëêè»,— ïîâ³äîìèâ ãî-
ëîâà ÎÊÏ ²âàí Ãóò³ê.

Ç ïðèâ³òàííÿì äî ó÷àñíèê³â çà-
õîäó çâåðíóâñÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî. «Íà ñüîãî-
äí³ ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â äåð-
æàâíèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè çàéìàº ÷³ëü-
íå ì³ñöå ó ïðîôñï³ëêîâîìó ðóñ³ íà-
øî¿ êðà¿íè,ïðîâîäèòü àêòèâíó ³ ïî-
ñë³äîâíó ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàõèñòó òðó-
äîâèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðàâ ïðàö³âíè-
ê³â»,— çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

×èìàëî òåïëèõ ñë³â ïðîëóíàëî
öüîãî âå÷îðà ³ â³ä êîëèøí³õ ãîë³â
ïðîôêîì³â òà òèõ, õòî íèí³ ïðà-
öþº â ñòîëè÷íèõ îðãàí³çàö³ÿõ ³
ï³äïðèºìñòâàõ, ÷ëåí³â îá’ºäíàíî-
ãî êîì³òåòó. Íàéäîñòîéí³øèõ ç íèõ
â³äçíà÷èëè Ïî÷åñíèìè ãðàìîòà-
ìè ì³ñüêîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè
òà ÎÊÏ. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ —
Íàòàë³ÿ ªâòóõîâà, Îêñàíà Êóòóçî-
âà, Âàëåíòèí Ìàòþõ³í, ²ðèíà Ãðè-
ãîðåíêî òà ³íø³ �

Ïðîôñï³ëêîâà ðîäèíà 40 ðîê³â ºäèíà Ó ì³ñò³ îáëàøòîâóþòü ïóíêòè 
äëÿ îá³ãð³âó áåçõàò÷åíê³â

Á²ËÜØÅ 2 300 á³éö³â ÀÒÎ
òà ¿õ ñ³ìåé ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè â³äâ³äàëè øîó «Àí-
ãåëè Öèðêó». Ç áëàãîä³é-
íîþ ³í³ö³àòèâîþ âèñòó-
ïèâ çàñíîâíèê öèðêó
«Êîáçîâ» Ìèêîëà Êîá-
çîâ. Çàïðîøåííÿ âî¿íàì
ïåðåäàëè âîëîíòåðè
ÀÌÂÃÎ «Ñîö³àëüíèé çà-
õèñò».

Ïîäèâèòèñÿ áëàãîä³é-
íó âèñòàâó ïðè¿õàëè á³é-
ö³ Ïðàâîãî ñåêòîðó, áà-
òàëüéîí³â «Àéäàð», «Ãàð-
ïóí», «Áàòüê³âùèíà»,
«Àçîâ», «Äîíáàñ», «Ñ³÷»,
ï³äðîçä³ëó ÌÂÑ Óêðà¿íè
«Çîëîò³ âîðîòà», ìîðñüê³
ï³õîòèíö³, ñîëäàòè Íà-
ö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿.

«Òàêà ðåàá³ë³òàö³ÿ, â
ïåðøó ÷åðãó, íåîáõ³äíà
á³éöÿì, ÿê³ ò³ëüêè ïîâåð-
íóëèñÿ ç ïåðåäîâî¿. ¯ì öå
ïîòð³áíî, ÿê í³êîìó. Ñüî-
ãîäí³ ìè ïðèéøëè òóäè,
äå º âåñåëîù³, ðàä³ñòü òà

ëþáîâ — ó öüîìó ³ ïîëÿ-
ãàº ðåàá³ë³òàö³ÿ»,— ä³-

ëèòüñÿ åìîö³ÿìè âî¿í 
25-ãî òåðèòîð³àëüíîãî áà-

òàëüéîíó «Êè¿âñüêà Ðóñü»
Â’ÿ÷åñëàâ.

«Äóæå âàæëèâî ñüîãî-
äí³ ï³êëóâàòèñÿ ïðî òèõ
ëþäåé, ÿê³ çàõèùàþòü íàñ
ç âàìè, ïîêàçóâàòè ¿ì, ùî
âîíè ïîòð³áí³,ùî ïðî íèõ
íå çàáóëè ³ ïàì’ÿòàþòü óñ³
¿õí³ ãåðî¿÷í³ â÷èíêè. Íàì
âäàëîñÿ çàíóðèòè íàøèõ
ãîñòåé â êàçêó, â òîé ñâ³ò,
ÿêèé ÿ á õîò³â, ùîá çàâ-
æäè ïàíóâàâ â Óêðà¿í³ ³ â
æèòò³ êîæíîãî ç íèõ»,—
ïîáàæàâ Ìèêîëà Êîáçîâ.

Îêð³ì öüîãî, öèðê ïî-
êàçàâ ùå îäíó áëàãîä³é-
íó âèñòàâó äëÿ ä³òåé-ñè-
ð³ò, ä³òåé ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè, ç áàãàòî-
ä³òíèõ ñ³ìåé à òàêîæ ä³-
òåé-ïåðåñåëåíö³â ³ç çî-
íè ÀÒÎ. Á³ëüøå äâîõ òè-
ñÿ÷ çàïðîøåíü äîïîìîã-
ëè ïåðåäàòè Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, áëàãîä³éí³ ôîí-
äè òà îðãàí³çàö³¿ �

Öèðê «Êîáçîâ» ïîêàçàâ ê³ëüêà áëàãîä³éíèõ âèñòàâ

Ó ÊÈªÂ² ñêëàëè ðåéòèíã æèòëî-
âî-åêñïëóàòàö³éíèõ ä³ëüíèöü
(ÆÅÄ), ÿê³ ñòàíîì íà æîâòåíü
öüîãî ðîêó ìàþòü íàéíèæ÷ó îö³í-
êó â ðîáîò³ òà íàéá³ëüø íåçàäî-
â³ëüí³ ïîêàçíèêè îáñëóãîâóâàí-
íÿ êèÿí. Ðåéòèíã ôîðìóâàâñÿ ç
óðàõóâàííÿì îïåðàòèâíîñò³ òà
ÿêîñò³ âèêîíàííÿ çâåðíåíü ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ ïðàö³âíèêàìè
ÆÅÄ. Îòîæ ó Ãîëîñ³ºâ³ öå — ÊÏ

«ÆÅÎ-105»; ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ — ÆÅÄ ¹ 210; ó Äåñíÿíñüêî-
ìó — ÆÅÊ ¹ 307; ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó — ÆÅÄ ¹ 410; â Îáîëîíñüêî-
ìó — ÆÅÊ ¹ 503; ó Ïå÷åðñüêî-
ìó — ÆÅÄ «Ïå÷åðñüêæèòëî»; ó
Ïîä³ëüñüêîìó — ÆÅÄ ¹ 703; ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó — ÆÅÄ ¹ 9; ó
Ñîëîì’ÿíñüêîìó — ÆÅÄ ¹ 906;
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — ÂÎÏ «Ìè-
õàéë³âñüêà» �

Äåñÿòêà íàéã³ðøèõ ÆÅÊ³â Êèºâà

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ íàãàäóº ìåøêàíöÿì, ùî
ñïëàòèòè ðàõóíêè çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè çà æîâòåíü ìîæ-
íà äî 25 ëèñòîïàäà. Òåðì³í ä³¿ ï³ëü-
ãè íà ïîñëóãó ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïðî-
äîâæåíî äî 25 ëèñòîïàäà.

Öå ïîâ’ÿçàíî ³ç çàïðîâàäæåí-
íÿì ó æîâòí³ íîâîãî àëãîðèòìó
íàðàõóâàíü çà öåíòðàë³çîâàíå îïà-
ëåííÿ äëÿ òèõ áóäèíê³â,äå íå âñòà-
íîâëåí³ áóäèíêîâ³ ïðèëàäè îáë³-

êó. Ðîçðàõóíêè çä³éñíþþòüñÿ äëÿ
êîæíîãî áóäèíêó îêðåìî, ç ÷èì ³
ïîâ’ÿçàíå ïåðåíåñåííÿ îòðèìàí-
íÿ êèÿíàìè êâèòàíö³é.

Òàêîæ ì³ñüêîþ âëàäîþ äîñÿã-
íóòî äîìîâëåíîñò³ ç «Îùàäáàí-
êîì», à òàêîæ ç «Óêðïîøòîþ» ùî-
äî îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè ó ïåð³îä ñïëà-

òè ðàõóíê³â.Äëÿ çðó÷íîñò³ êèÿí ðî-
áîòó â³ää³ëåíü «Îùàäáàíêó» 19-21
ëèñòîïàäà ïîäîâæåíî íà 1 ãîäèíó,
â³ää³ëåííÿ Îùàäáàíêó ïðàöþâà-
òèìóòü ³ â íåä³ëþ, 22 ëèñòîïàäà.

Òàêîæ íà 1 ãîäèíó ïîäîâæåíî
ðîáîòó â³ää³ëåíü «Óêðïîøòè» ó
ñïàëüíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³ �

Ñïëàòèòè ðàõóíêè çà ÆÊÏ çà æîâòåíü
ìîæíà äî 25 ëèñòîïàäà 

ÇÎÊÐÅÌÀ â Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³ òàê³ ïóíêòè áó-
äóòü ðîçòàøîâàí³ íà
3-õ ðèíêàõ ðàéîíó:
Âîëîäèìèðñüêîìó
(âóë. Àíòîíîâè÷à,
115), Äåì³¿âñüêîìó
(âóë. ²çþìñüêà, 1) òà
Îäåñüêîìó (âóë.Àêà-
äåì³êà Ãëóøêîâà,
3-á). Òàêîæ â³äêðè-
þòü 10 ïóíêò³â ïðè
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ îðãàí³çàö³ÿõ (âóë. Òàðàñ³âñüêà, 2, âóë. Òàðà-
ñ³âñüêà, 23/25, âóë. Ãîðüêîãî, 170/172, âóë. Äåì³¿âñüêà, 33, âóë. Êàñ³-
ÿíà, 8, âóë. Çàáîëîòíîãî, 20-à, âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 25/2, âóë. Ìà-
ëà Êèòà¿âñüêà, 3, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-á, ïðîñï. Íàóêè, 11).

Ðîáîòó ïóíêò³â ðîçïî÷íóòü ç ³ñòîòíèì çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè
ïîâ³òðÿ �
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