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ÂÑ² ìè ïàì’ÿòàºìî ñåáå â äèòèí-
ñòâ³. Öå ñâ³ò, ñïîâíåíèé ðàäîñò³,
áåçòóðáîòíîñò³, àëå áóâàº ³ íàâïà-
êè — áîë³ñí³ çíóùàííÿ îäíîë³òê³â,
÷àñò³ ãëóçóâàííÿ ³ ïîâíà áàéäóæ³ñòü
äîðîñëèõ. Äëÿ òîãî, àáè äîïîìîãòè
þíèì êèÿíàì ãëèáøå çðîçóì³òè,
ÿê ñåáå çàõèùàòè, çíàòè ñâî¿ ïðà-
âà òà îáîâ’ÿçêè, ùî çàïèñàí³ â çà-
êîí³, òðàäèö³éíî ó ñòîëèö³ ïðîâî-
äèòüñÿ ç’¿çä äåëåãàò³â äèòÿ÷èõ ïðàâ.
«20 ëèñòîïàäà ìè ñâÿòêóºìî Äåíü
ñï³ëüíèõ ä³é â ³íòåðåñàõ ä³òåé. ² öåé
çàõ³ä º äóæå çíàêîâèì ñàìå äëÿ
øêîëÿð³â ³ äëÿ íàñ, ñêàóò³â. Äóæå
âàæëèâî çíàòè ñâî¿ ïðàâà òà çíà-
òè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè. Íà íèí³øíüîìó
ôîðóì³ îáãîâîðþâàòèìóòü òàêó
ïðîáëåìó, ÿê àãðåñ³ÿ äî ä³òåé ç áî-
êó ¿õ îäíîë³òê³â,äîðîñëèõ òà ¿õ áàòü-
ê³â. ² íàðàç³ ó÷àñíèêè çàõîäó çìî-
æóòü ä³çíàòèñÿ, ÿê ïîòð³áíî ñåáå
çàõèñòèòè. Äóæå àêòèâíó óâàãó îð-
ãàí³çàòîðè ïðèä³ëÿòèìóòü ñòâî-
ðåííþ îô³ñó óïîâíîâàæåíîãî ³ç
ïðàâ äèòèíè. Êîæåí ïîâèíåí áóòè

ïî÷óòèì»,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòè-
êó» ñåêðåòàð âñåóêðà¿íñüêî¿ ìîëî-
ä³æíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íà-
ö³îíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ ñêàóò³â Óêðà-
¿íè» Íàòàë³ÿ Ì³ðîøíè÷åíêî.

Ïðîáëåìà æîðñòîêîñò³ çàãîñ-
òðèëàñÿ ÷åðåç ð³çíèé ìàòåð³àëü-
íèé ñòàòóñ ðîäèí, ïîÿñíþº ïðî-
â³äíèé ñïåö³àë³ñò Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Àííà Âóêî-
âà. «Íà æàëü, çàðàç ãîñòðî ñòî¿òü
ïðîáëåìà âèìóøåíèõ ïåðåñåëåí-
ö³â. Àäæå âñ³ âîíè ç ð³çíèì ñîö³-
àëüíèì ñòàòóñîì — õòîñü á³äíèé,
õòîñü áàãàòøèé. Íå âñ³ øêîëÿð³
¿õ ðîçóì³þòü ³ ñïðèéìàþòü. Òî-
ìó ä³òè áóâàþòü ÿê ³ äîáð³, òàê ³
æîðñòîê³. Íàì æå ïîòð³áíî äî-
êëàäàòè ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá
âèõîâóâàòè â íèõ ÷óéí³ñòü òà ëþ-
äÿí³ñòü».

«Ó íàñ ó øêîë³ á³ëüøå 50-òè ïå-
ðåñåëåíö³â, ³ âîíè âñ³ íàø³ äðóç³,
ìè ïîâàæàºìî ¿õ. Òàêîæ ïîâàæà-
ºìî ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-

ìè. Îäíàê â ³íøèõ øêîëàõ ñòîëè-
ö³, íà æàëü, º âèïàäêè àãðåñ³¿ òà
çíóùàííÿ ç áîêó îäíîë³òê³â, ³ òî-
ìó öå äóæå ïðèêðî»,—çàçíà÷àº ó÷å-
íèöÿ 187-¿ ñòîëè÷íî¿ øêîëè Îëåê-
ñàíäðà. Àëå, êð³ì íàñèëüñòâà, ä³-
òåé òóðáóþòü ³ íåäèòÿ÷³ ïðîáëåìè.
Íà áðèô³íãó ³ç çàñòóïíèêîì ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ãàííîþ Ñòàðîñòåíêî òà
Óïîâíîâàæåíèì Ïðåçèäåíòà ç ïðàâ
äèòèíè Ìèêîëîþ Êóëåáîþ ó÷àñíè-
êè ôîðóìó ö³êàâèëèñÿ,÷îìó íå â³ä-
ðåìîíòîâàí³ äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè,
÷îìó áàòüêè ïîâèíí³ ïëàòèòè øêî-
ë³, ÿêùî îñâ³òà º áåçêîøòîâíîþ,
÷îìó äîðîñë³ íå çàõèùàþòü ä³òåé
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Íà âñ³ ö³
çàïèòàííÿ ìàëåíüê³ äîïèòóâà÷³ îò-
ðèìàëè âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³. Çîêðå-
ìà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî ïîâ³äîìèëà, ùî çàðàç
ìåð Êèºâà àêòèâíî âçÿâñÿ çà â³ä-
íîâëåííÿ ñàìå äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâ-
íèõ ìàéäàí÷èê³â. Îêð³ì öüîãî, ïî-
ñàäîâåöü íàãîëîñèëà, ùî ì³ñòî ñòà-
âèòü ïåðåä ñîáîþ ïåðøî÷åðãîâå
çàâäàííÿ — çàáåçïå÷èòè ð³âí³ ïðà-
âà òà ìîæëèâîñò³ ä³òåé ó ñòîëèö³ òà
äáàòè ïðî òèõ, õòî ÷åðåç â³éñüêîâ³

ä³¿ íà ñõîä³ áóâ çìóøåíèé çàëèøè-
òè ñâî¿ äîì³âêè. Çàãàëîì çà îñòàí-
í³é ð³ê ñòîëèöÿ ïðèéíÿëà á³ëüøå
11 òèñÿ÷ ä³òåé-ïåðåñåëåíö³â ³ç çî-
íè ÀÒÎ òà Êðèìó. «Ïîä³¿ îñòàíí³õ
äâîõ ðîê³â ïðèçâåëè ó íàø³é êðà-
¿í³ äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé,
ÿê³ âòðàòèëè ñâî¿õ áàòüê³â, çì³íè-
ëè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ñòàëè æåðò-
âàìè âîºííèõ ä³é íà ñõîä³. Êè¿â
ïðèéíÿâ íàäçâè÷àéíî âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ñ³ìåé ïåðåñåëåíö³â ³ ðîáèòü óñå
ìîæëèâå, ùîá óñ³ì ïðè¿æäæèì çà-
áåçïå÷èòè ã³äíå æèòòÿ. Ìè óõâà-
ëèëè íèçêó ð³øåíü, ÿê³ äîçâîëÿþòü
ä³òÿì ç òàêèõ ðîäèí ïîçà÷åðãîâî
âñòóïàòè äî äèòñàäê³â òà øê³ë, áåç-
êîøòîâíî õàð÷óâàòèñÿ, â³äïî÷èâà-
òè òà îçäîðîâëþâàòèñÿ»,— ï³äêðåñ-
ëèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Çàçíà÷èìî, ùî Ôîðóì â Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³ â³äáóâñÿ ç íàãîäè
Äíÿ ñï³ëüíèõ ä³é â ³íòåðåñàõ ä³-
òåé, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ ùîðîêó 20
ëèñòîïàäà.Äëÿ íàøî¿ äåðæàâè Êîí-
âåíö³ÿ ÎÎÍ «Ïðî ïðàâà äèòèíè» º
îäíèì ³ç îñíîâíèõ äîêóìåíò³â ùî-
äî ôîðìóâàííÿ ïðàâîâîãî ñóñï³ëü-
ñòâà òà çàõèñòó äèòÿ÷èõ ïðàâ �

Ó ñòîëèö³ ðîçðîáèëè òà íàïðàöþâàëè ïðîïîçèö³¿
ùîäî ñòâîðåííÿ «Äèòÿ÷îãî îô³ñó Óïîâíîâàæåíîãî
Ïðåçèäåíòà ç ïðàâ äèòèíè». Àáè ìàëåíüê³ êèÿíè
ìîãëè âèð³øèòè ñâî¿ ïðîáëåìè, íå âèõîäÿ÷è ç äî-
ìó, ïëàíóþòü çàïóñòèòè îïö³þ îíëàéí-çâåðíåíü.
Êð³ì òîãî, äåëåãàòè ï³äãîòóâàëè òà ïðîâåëè äèòÿ-
÷èé ôëåøìîá «ß ìàþ ïðàâî áóòè ñîáîþ».

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ:
Ìè ùå ïðîäîâæóºìî
áîðîòèñÿ çà ñâîþ 
ã³äí³ñòü ³ ñâîþ ñâîáîäó

Ìèíóëî äâà ðîêè ç äíÿ ïî÷àòêó Ðå-

âîëþö³¿ Ã³äíîñò³, à ìè ùå ïðîäîâæó-

ºìî áîðîòèñÿ çà ñâîþ ã³äí³ñòü ³ ñâîþ

ñâîáîäó. Áîðîòüáà çà íåçàëåæíó ºâ-

ðîïåéñüêó Óêðà¿íó ³ äîñ³ òðèâàº. Ïðî

öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî,

â³òàþ÷è óêðà¿íö³â ç Äíåì Ã³äíîñò³ ³

Ñâîáîäè.

«Â³òàþ âñ³õ ç Äíåì Ã³äíîñò³ ³ Ñâî-

áîäè. Ñüîãîäí³ ìè çíàºìî ñïðàâæíþ

ñóòü öèõ ïîíÿòü.Óêðà¿íö³, ÿê³ äâà ðî-

êè òîìó âèéøëè, àáè äîâåñòè, ùî âî-

íè ã³äí³ ³ â³ëüí³ ãðîìàäÿíè ñâîº¿ êðà-

¿íè, çàïëàòèëè ³ ïðîäîâæóþòü ïëà-

òèòè íàäâèñîêó ö³íó çà ñâîº ïðàãíåí-

íÿ æèòè â äåìîêðàòè÷í³é ³ ñèëüí³é

äåðæàâ³,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî.— Íàì ùå áàãàòî ïîòð³áíî çðîáè-

òè, ìè ïîâèíí³ ïîäóæàòè ðåôîðìè,

ÿê³ áîë³ñíî ³ íå òàê øâèäêî ïðîñó-

âàþòüñÿ â êðà¿í³,íàì ïîòð³áíî â³äñòîÿ-

òè íàøó íåçàëåæí³ñòü ³ òåðèòîð³àëü-

íó ö³ë³ñí³ñòü. Ìè íå ïîâèíí³ äîïóñ-

òèòè ðåâàíøó ñòàðèõ ñèë».

Ìåð ñòîëèö³ òàêîæ çâåðíóâñÿ äî

á³éö³â, ÿê³ ñüîãîäí³ çàõèùàþòü Óêðà-

¿íó íà ñõîä³ äåðæàâè. «Êîæåí äåíü

âè äîâîäèòå, ùî ã³äí³ ïàòð³îòè ñâîº¿

êðà¿íè. Áàãàòî ç âàñ ñòîÿëè íà Ìàé-

äàí³, ³ ñüîãîäí³, ï³ä êóëÿìè ³ âèáóõà-

ìè, âè ïðîäîâæóºòå â³äñòîþâàòè íå-

çàëåæí³ñòü ³ ö³ë³ñí³ñòü íàøî¿ äåðæà-

âè. ² ç òàêèìè ãðîìàäÿíàìè, ÿê âè,

Óêðà¿íà ïåðåìîæå! ² ïðîòè àãðåñ³¿, ³

â òèõ çì³íàõ òà ïåðåòâîðåííÿõ, ÷å-

ðåç ÿê³ êðà¿íà ïîâèííà ïðîéòè»,—

çàçíà÷èâ ïàí Êëè÷êî.

Î÷³ëüíèê Êèºâà òàêîæ íàãîëîñèâ,

ùî ïîâèíí³ áóòè ïîêàðàí³ âñ³ âèíí³

ó ðîçñòð³ëàõ ì³òèíãóâàëüíèê³â íà

Ìàéäàí³. «Ïîâíå ðîçñë³äóâàííÿ âñ³õ

êðèâàâèõ ïîä³é íà Ìàéäàí³ ìàº áó-

òè íàðåøò³ çàâåðøåíå. Öüîãî âèìà-

ãàº ñóñï³ëüñòâî. Êîæåí, õòî â³ääàâàâ

íàêàçè ðîçñòð³ëþâàòè ìèðíèõ ëþ-

äåé,êîæåí âèêîíàâåöü êðèâàâèõ çëî-

÷èí³â ïîâèíåí ïîíåñòè â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü.Òîä³ ëþäè ïîâ³ðÿòü ó ñïðàâåä-

ëèâ³ñòü ³ â òå, ùî êðà¿íà çì³íþºòüñÿ

³ ðóõàºòüñÿ âïåðåä»,—ï³äêðåñëèâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.

Íà ïðÿì³é ë³í³¿ 
Êîíòàêòíîãî öåíòðó —
î÷³ëüíèê Îáîëîíñüêî¿
ÐÄÀ

Ñüîãîäí³ ó «ïðÿì³é ë³í³¿» Êîíòàêò-

íîãî öåíòðó ì³ñòà Êèºâà â³çüìå ó÷àñòü

ãîëîâà Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð

Ëåîí³äîâè÷ Öèáóëüùàê.Äçâ³íêè â³ä

ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðèéìàòèìóòü-

ñÿ ç 12.00 äî 13.00 çà íîìåðîì 15-

51. Ïîñòàâèòè ñâî¿ çàïèòàííÿ óñ³ áà-

æàþ÷³ çìîæóòü ï³ä ÷àñ ïðÿìîãî åô³-

ðó àáî çàðåºñòðóâàòè çâåðíåííÿ çà-

â÷àñíî çà äîïîìîãîþ âåá-ïîðòàëó

Êîíòàêòíîãî öåíòðó ì³ñòà Êèºâà

(www.1551. gov. ua). Äëÿ öüîãî íå-

îáõ³äíî íà ïî÷àòêó ëèñòà íàïèñàòè

ñëîâî «ÅÔ²Ð», à äàë³ âèêëàñòè ñóòü

âàøîãî ïèòàííÿ.

íîâèíè

Äîðîñë³ äîñëóõàþòüñÿ 
äî ìåíøèõ
� Â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äáóâñÿ ç’¿çä þíèõ äåëåãàò³â äèòÿ÷èõ ïðàâ

Ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííîþ Ñòàðîñòåíêî òà
Óïîâíîâàæåíèì Ïðåçèäåíòà ç ïðàâ äèòèíè Ìèêîëîþ Êóëåáîþ (ïðàâîðó÷) þí³
ó÷àñíèêè ôîðóìó ö³êàâèëèñÿ äàëåêî íå äèòÿ÷èìè ïðîáëåìàìè 

Ó ðàìêàõ çàõîäó äåëåãàòè ï³äãîòóâàëè òà ïðîâåëè äèòÿ÷èé ôëåøìîá «ß ìàþ
ïðàâî áóòè ñîáîþ»
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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 внесення змін до Положення та персонального складу 

Ради директорів підприємств, установ та організацій 
м. Києва при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 484 від 20 травня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі змінами керівництва
промислових підприємств, установ та організацій міста Києва:

1.�Внести�зміни�до�персонально�о�с�лад�

Ради�дире�торів�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій�м.�Києва�при�ви�онавчом��ор�ані�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній

адміністрації),�затверджено�о�розпоряджен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

від�12�липня�2006�ро���№ 1050�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�15�люто�о�2012�ро���№ 241),�ви�лав-

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

2.�Внести�зміни�до�Положення�про�Рад��ди-

ре�торів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій

м.�Києва�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь-

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

трації),�затверджено�о�розпорядженням�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�12�лип-

ня�2006�ро���№ 1050,�ви�лавши�йо�о�в�новій�ре-

да�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
фінансування яких передбачено Програмою економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік
Розпорядження № 487 від 20 травня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду/
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту по Де/
партаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер/
жавної адміністрації):

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

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

�оловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�фінан-

с�вання�я�их�передбачено�Про�рамою�е�оно-

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

рі�,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�05.03.2015

ро���№ 200,�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,

що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Тимчасового розподілу обов’язків 
між Київським міським головою, 

першим заступником голови 
Київської міської державної адміністрації, 

заступниками голови Київської міської державної адміністрації
Розпорядження № 515 від 28 травня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто/герой
Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741
«Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад/
міністрації)» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад/
міністрації) від 10 квітня 2015 року № 350 «Про затвердження Положення про Управління (інспекцію) самовряд/
ного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розподі-

л��обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою,

першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�заст�пни�ами��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�за-

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

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

державної�адміністрації)�від�03�вересня�2014

ро���№ 979,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

28.05.2015�№�515

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським головою,

першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації

П�н�т�4�Розділ��3�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:

«Управління�(інспе�ції)�самоврядно�о��онтролю�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 травня 2013 року № 835 «Про відселення мешканців 

з будинків на вул. Гоголівській, 32/А, вул. Дмитрівській, 60/19,
вул. Гарматній, 20 та у пров. Моторному, 8, 

що підлягають реконструкції, знесенню» 
та розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 12 листопада 2001 року № 2419 
«Про будинки комунального підприємства з утримання 

та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд»

Розпорядження № 498 від 26 травня 2015 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Жит/

лового кодексу Української РСР, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 вересня
2004 року № 1785 «Про будинки та виробничі споруди у пров. Моторному, 3/А, 4, 6, 8», з метою забезпечен/
ня житлом мешканців будинку № 8 у пров. Моторному, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�31�травня�2013

ро���№ 835�«Про�відселення�меш�анців�з�б�-

дин�ів�на�в�л.�Го�олівсь�ій,�32-А,�в�л.�Дмитрів-

сь�ій,�60/19,�в�л.�Гарматній,�20�та���пров.�Мо-

торном�,�8,�що�підля�ають�ре�онстр��ції,�зне-

сенню»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Ви�лючити��вартири�№№ 1,�4,�13,�15,�21,

25,�28,�39,�42,�48,�52,�55,�62,�63,�67,�70,�71,�75,

78,�79,�80,�92,�94,�95,�103,�110,�111,�115,�120,

123,�130,�131,�135,�139,�146,�147,�150,�155,�159,

164,�166,�167,�168,�170,�171,�173,�175,�176,�182,

187,�189,�197,�198,�200,�204,�208,�209,�210,�212,

214,�216�б�дин���на�в�л.�Борща�івсь�ій,�10��

Шевчен�івсь�ом��районі�із�числа��вартир�ма-

неврено�о�фонд�.»

1.2.�Підп�н�т�6.1�п�н�т��6�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«6.1.�Меш�анцям�б�дин�ів���пров.�Моторно-

м�,�8���Голосіївсь�ом��районі,�на�в�л.�Гармат-

ній,�20���Солом’янсь�ом��районі�та�на�в�л.�Го-

�олівсь�ій,�32-А���Шевчен�івсь�ом��районі�ви-

дати�ордери�на��вартири�№№ 13,�15,�21,�25,

52,�55,�67,�70,�78,�79,�92,�94,�95,�103,�115,�120,

130,�135,�150,�167,�170,�171,�176,�197,�200,�210,

214,�216���б�дин���на�в�л.�Борща�івсь�ій,�10��

Шевчен�івсь�ом��районі,�за�їх�з�одою.».

2.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�12�листо-

пада�2001�ро���№ 2419�«Про�б�дин�и��ом�-

нально�о�підприємства�з��тримання�та�е�спл�-

атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�призна-

чення�«Спецжитлофонд»,�ви�лавши�позицію�1

додат�а�1�до�розпорядження�в�та�ій�реда�ції:

«1.�в�л.�Борща�івсь�а,�10�(о�рім��вартир

№№ 1,4,�13,�15,�21,�25,�28,�39,�42,�48,�52,�55,

62,�63,�67,�70,�71,�75,�78,�79,�80,�92,�94,�95,

103,�110,�111,�115,�120,�123,�130,�131,�135,�139,

146,�147,�150,�155,�159,�164,�166,�167,�168,�170,

171,�173,�175,�176,�182,�187,�189,�197,�198,�200,

204,�208,�209,�210,�212,�214,�216)».

Голова В. Кличко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 502 від 26 травня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек/
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон/
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ/
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розміщен-

ня�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�розпорядження����іль�ості�21�дозвіл.

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

атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням�норм

техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�санітар-

них�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів�зов-

нішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпо-

рядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро���їх

дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�вимо-

�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої

ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розта-

ш�вання�відповідних�ре�ламних�засобів —�до

настання�та�их�змін���за�альномісь�их�вимо-

�ах�(підходах).

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 501 від 26 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, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са/
моврядування:

1.�С�ас�вати�3�дозволи�на�розміщення�зов-

нішньої�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�а��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
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Про затвердження передавального акта комунального 
автотранспортного підприємства Солом’янського району 

м. Києва
Розпорядження № 499 від 26 травня 2015 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України «Про державну реєстра/
цію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», статті 29 Закону України «Про місцеве самовряду/
вання в Україні», на виконання рішення Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 700/8984 «Про
припинення комунального автотранспортного підприємства Солом’янського району м. Києва», розпоря/
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07
березня 2013 року № 296 «Про проведення організаційно/правових заходів з реорганізації комунально/
го автотранспортного підприємства Солом’янського району м. Києва», у межах функцій органу місцевого
самоврядування:

Затвердити�передавальний�а�т��ом�нально�о�автотранспортно�о�підприємства�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�19258770),�що�додається.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реконструкцію будівель № 3 літ. А 
на вул. Краснокутській, № 3/Б літ. Б на вул. Краснокутській 
та № 14/а літ. А на вул. Сиваській у Дніпровському районі 

під житлові будинки
Розпорядження № 505 від 26 травня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре/
гулювання містобудівної діяльності», з метою збільшення обсягів будівництва житла для громадян, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

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

ня�за��ом�нальним�підприємством�з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(далі —

КП�«Спецжитлофонд»)�б�дівлі�№�3�літ.�А�на�в�л.

Красно��тсь�ій,�№ 3-Б�літ.�Б�на�в�л.�Красно��т-

сь�ій�та�№�14-а�літ.�А�на�в�л.�Сивась�ій���Дніп-

ровсь�ом��районі.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжит-

лоспеце�спл�атація»�спільно�з�КП�«Спецжитло-

фонд»�в��становленом��поряд���забезпечити

прийом-передач��об’є�тів,�зазначених���п�н�ті

1�цьо�о�розпорядження,�та��опії�а�тів�надати�до

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

3.�Визначити�КП�«Спецжитлофонд»�замов-

ни�ом�ре�онстр��ції�б�дівель�№ 3�літ.�А�на

в�л.�Красно��тсь�ій,�№ 3-Б�літ.�Б�на�в�л.�Крас-

но��тсь�ій�та�№ 14-а�літ.�А�на�в�л.�Сивась�ій

��Дніпровсь�ом��районі�під�житлові�б�дин�и,

за��мови�ви�онання�п�н�т��4�цьо�о�розпоря-

дження.

4.�КП�«Спецжитлофонд»:

4.1.�Вирішити���встановленом��поряд���пи-

тання�щодо�оформлення�права��орист�вання

земельними�ділян�ами�на�в�л.�Красно��тсь�ій,

3�літ.�А,�на�в�л.�Красно��тсь�ій,�3-Б�літ.�Б�та

на�в�л.�Сивась�ій,�14-а�літ.�А���Дніпровсь�ом�

районі.

4.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

об’є�тів���встановленом��за�онодавством�по-

ряд��.

4.3.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�3�цьо�о

розпорядження.

4.4.�Розробити�та�затвердити�прое�тно-�ош-

торисн��до��ментацію�на�ре�онстр��цію�б�ді-

вель,�зазначених���п�н�ті�3�цьо�о�розпоряджен-

ня.

4.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о�за�онодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельних�робіт.

4.6.�Забезпечити�прийняття�в�е�спл�атацію

за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів�на�в�л.�Крас-

но��тсь�ій,�3�літ.�А,�на�в�л.�Красно��тсь�ій,�

3-Б�літ.�Б�та�на�в�л.�Сивась�ій,�14-а�літ.�А��

Дніпровсь�ом��районі�з�ідно�з�термінами,�пе-

редбаченими�прое�том�б�дівництва.

4.7.�Передати�після�прийняття�в�е�спл�ата-

цію�за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів�на�в�л.

Красно��тсь�ій,�3�літ.�А,�на�в�л.�Красно��тсь�ій,

3-Б�літ.�Б�та�на�в�л.�Сивась�ій,�14-а�літ.�А��

Дніпровсь�ом��районі�балансо�трим�вач�,�ви-

значеном����встановленом��поряд��.

5.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ре�он-

стр��ції�б�дівель�на�в�л.�Красно��тсь�ій,�3�літ.

А,�на�в�л.�Красно��тсь�ій,�3-Б�літ.�Б�та�на�в�л.

Сивась�ій,�14-а�літ.�А���Дніпровсь�ом��районі

під�житлові�б�дин�и�б�де�здійснюватись�за�ра-

х�но��зал�чених��оштів���встановленом��за�о-

нодавством�поряд��.

6.�Е�спл�атаційним�сл�жбам�міста�при�оформ-

ленні�технічних��мов�на�інженерне�забезпечен-

ня�б�дин�ів,�зазначених���п�н�ті�3�цьо�о�роз-

порядження,�передбачити�їх�під�лючення�по

можливості�безпосередньо�до�найближчих

вн�трішньо�вартальних�мереж�та�спор�д.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі-

�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію будівель № 31/А на вул. Нижній Вал, 
№ 22/23 літ. А на вул. Ярославській та № 20, к. 1 

на вул. Ярославській у Подільському районі; № 25/Б 
на вул. Платона Майбороди у Шевченківському районі 

під житлові будинки
Розпорядження № 506 від 26 травня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре/
гулювання містобудівної діяльності», з метою збільшення обсягів будівництва житла для громадян, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

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

ня�за��ом�нальним�підприємством�з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(далі —

КП�«Спецжитлофонд»)�б�дівлі�№ 31-А�на�в�л.

Нижній�Вал,�№ 22/23�літ.�А�на�в�л.�Ярослав-

сь�ій�та�№ 20,��.�1�на�в�л.�Ярославсь�ій���По-

дільсь�ом��районі;�№ 25-Б�на�в�л.�Платона

Майбороди���Шевчен�івсь�ом��районі.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжитло-

спеце�спл�атація»�спільно�з�КП�«Спецжитло-

фонд»�в��становленом��поряд���забезпечити

прийом-передач��б�дівель�№ 22/23�літ.�А�на

в�л.�Ярославсь�ій���Подільсь�ом��районі,�№ 25-

Б�на�в�л.�Платона�Майбороди���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�та��опії�а�тів�надати�до�Депар-

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

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

3.�КП�«Київсь�ий�метрополітен»�спільно�з�КП

«Спецжитлофонд»�в��становленом��поряд��

забезпечити�прийом-передач��б�дівель�№ 31-

А�на�в�л.�Нижній�Вал�та�№ 20,��.�1�на�в�л.�Яро-

славсь�ій���Подільсь�ом��районі�та��опії�а�тів

надати�до�Департамент���ом�нальної�власно-

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

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

трації).

4.�Визначити�КП�«Спецжитлофонд»�замов-

ни�ом�ре�онстр��ції�б�дівель�№�31-А�на�в�л.

Нижній�Вал,�№ 22/23�літ.�А�на�в�л.�Ярослав-

сь�ій�та�№ 20,��.�1�на�в�л.�Ярославсь�ій���По-

дільсь�ом��районі;�№ 25-Б�на�в�л.�Платона

Майбороди���Шевчен�івсь�ом��районі�під�жит-

лові�б�дин�и,�за��мови�ви�онання�п�н�т��5�цьо-

�о�розпорядження.

5.�КП�«Спецжитлофонд»:

5.1.�Вирішити���встановленом��поряд���пи-

тання�оформлення�права��орист�вання�земель-

ними�ділян�ами�на�в�л.�Нижній�Вал,�31-А,�на

в�л.�Ярославсь�ій,�22/23�літ.�А�та�на�в�л.�Яро-

славсь�ій,�20,��.�1���Подільсь�ом��районі;�на

в�л.�Платона�Майбороди,�25-Б���Шевчен�ів-

сь�ом��районі.

5.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

об’є�тів���встановленом��за�онодавством�по-

ряд��.

5.3.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�4�цьо�о�розпорядження.

5.4.�Розробити�та�затвердити�прое�тно-�ош-

торисн��до��ментацію�на�ре�онстр��цію�б�дівель,

зазначених���п�н�ті�4�цьо�о�розпорядження.

5.5.�Одержати�дозволи�ор�анів�ви�онавчої

влади���сфері�охорони���льт�рної�спадщини

на�проведення�робіт���встановленом��за�оно-

давством�поряд��.

5.6.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о�за�онодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельних�робіт.

5.7.�Забезпечити�прийняття�в�е�спл�атацію

за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів�на�в�л.�Ниж-

ній�Вал,�31-А,�на�в�л.�Ярославсь�ій,�22/23�

літ.�А�та�на�в�л.�Ярославсь�ій,�20,��.�1���Поділь-

сь�ом��районі;�на�в�л.�Платона�Майбороди,

25-Б���Шевчен�івсь�ом��районі�з�ідно�з�термі-

нами,�передбаченими�прое�том�ор�анізації�б�-

дівництва.

5.8.�Передати�після�прийняття�в�е�спл�ата-

цію�за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів�на�в�л.

Нижній�Вал,�31-А,�на�в�л.�Ярославсь�ій,�22/23

літ.�А�та�на�в�л.�Ярославсь�ій,�20,��.�1���Поділь-

сь�ом��районі;�на�в�л.�Платона�Майбороди,�25-

Б���Шевчен�івсь�ом��районі�балансо�трим�ва-

чам,�визначеним���встановленом��поряд��.

6.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ре�он-

стр��ції�б�дівель�на�в�л.�Нижній�Вал,�31-А,�на

в�л.�Ярославсь�ій,�22/23�літ.�А�та�на�в�л.�Яро-

славсь�ій,�20,��.�1���Подільсь�ом��районі;�на

в�л.�Платона�Майбороди,�25-Б���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�під�житлові�б�дин�и�б�де�здій-

снюватись�за�рах�но��зал�чених��оштів���вста-

новленом��за�онодавством�поряд��.

7.�Е�спл�атаційним�сл�жбам�міста�при�оформ-

ленні�технічних��мов�на�інженерне�забезпечен-

ня�б�дин�ів,�зазначених���п�н�ті�4�цьо�о�роз-

порядження,�передбачити�їх�під�лючення�по

можливості�безпосередньо�до�найближчих�вн�т-

рішньо�вартальних�мереж�та�спор�д.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь-

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

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Положення 
про інформаційно/телекомунікаційну систему 

«Єдиний веб/портал територіальної громади міста Києва»
Розпорядження № 508 від 26 травня 2015 року

Відповідно до статей 5, 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення Київської
міської ради від 25 грудня 2014 року № 742/742 «Про додаткові заходи з реалізації принципів відкритості та
публічності у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс/
трації)» та з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�Положення�про�інфор-

маційно-теле�ом�ні�аційн��систем��«Єдиний

веб-портал�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва»,�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12�бе-

резня�2013�ро���№ 304,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

26.05.2015�№�508

ЗМІНИ
до Положення про інформаційно/телекомунікаційну систему

«Єдиний веб/портал територіальної громади міста Києва»
1.�П�н�т�3.7.�Положення�після�абзац��шістнадцято�о�доповнити�новими�абзацами�та�о�о�зміс-

т�:

«Примірний�перелі��видів�до��ментів,�я�і�підля�ають�обов’яз�овій�реєстрації���системі�облі-

��,�наведено�в�додат���5�до�цьо�о�Положення.

Зазначений�перелі��не�є�вичерпним.

До��менти,�я�і�містять�інформацію,�я�а�відноситься�до��ате�орії�з�обмеженим�дост�пом,�обо-

в’яз�ово�реєстр�ються���системі�облі���з��рах�ванням�обмежень,�визначених�За�оном�У�раїни

«Про�дост�п�до�п�блічної�інформації»�та�іншими�за�онами�У�раїни.».

2.�Позицію�5�додат�а�1�до�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:___________

3.�Позицію�8�додат�а�1�до�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

4.�Позицію�10�додат�а�1�до�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

5.�Позицію�13�додат�а�1�до�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

6.�Позицію�21�додат�а�1�до�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

5. Структура апарату КМДА.
Штатний розпис апарату КМДА.
Положення про апарат КМДА. Розгорнута структура
структурних підрозділів апарату КМДА 
та Положення про них

Відповідні структурні
підрозділи апарату
КМДА

8. Посада, прізвище, ім’я та по
батькові, біографічна довідка
керівника структурного підрозділу
апарату КМДА, його заступників

Відповідні
структурні
підрозділи апарату
КМДА

Розміщується
фотографією

10. Структура КМДА. Розгорнута
структура та штатний розпис
структурних підрозділів КМДА.
Положення про структурні підрозділи КМДА

Відповідні
структурні
підрозділи апарату
КМДА та інші постачальни*
ки інформації

13. Посада, прізвище, ім’я та по
батькові, біографічна довідка керівника структурного
підрозділу КМДА, його заступників

Постачальники
інформації

Розміщується
фотографією
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21. Адміністративні послуги (адреси
центрів надання адміністративних
послуг, перелік та порядок надання
адміністративних послуг
структурними підрозділами
КМДА, підприємствами, установами та організаціями,
що належать до сфери управління КМДА, зразки до*
кументів та інших матеріалів, необхідних для надання
адміністративної послуги)

Департамент
(центр)надання
адміністративних
послуг, інші постачальники
інформації

7.�Доповнити�Положення�новим�додат�ом�5�та�о�о�зміст�:

«Додато��5�до�Положення

Примірний перелік видів документів, 
які підлягають обов’язковій реєстрації у системі обліку

1.�Витя�и�з�прото�олів

2.�Відповіді�на�деп�татсь�і�запити,�звернення,�запитання,�запити�на�інформацію�засобів�ма-

сової�інформації

3.�Графі�и�чер��вань

4.�Деп�татсь�і�запитання,�запити,�звернення

5.�Довід�и

6.�До�овори,���оди,�меморанд�ми,�додат�ові���оди

7.�Дор�чення�(о�ремі�дор�чення)

8.�За�они�У�раїни�

9.�Запити�на�інформацію�засобів�масової�інформації

10.�Запрошення

11.�Звіти

12.�Інформація�про�рез�льтати�процед�ри�запит��цінових�пропозицій

13.�На�ази�з��адрових�питань�та�основної�діяльності

14.�О�олошення�про�рез�льтати�проведення�тор�ів

15.�Плани

16.�Повідомлення�про�а�цепт�пропозиції��он��рсних�тор�ів,�або�цінової�пропозиції,�або�про-

позиції�за�рез�льтатами�застос�вання�пере�оворної�процед�ри�за��півлі�

17.�Повідомлення�про�відмін��пере�оворної�процед�ри�за��півлі

18.�Повідомлення�про�відмін��тор�ів�або�визнання�їх�та�ими,�що�не�відб�лися

19.�Повідомлення�про�проведення�масових�заходів

20.�Постанови�Верховної�Ради�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни

21.�Прес-релізи

22.�Прое�ти�нормативно-правових�а�тів

23.�Прое�ти�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�с�б’є�том�подання�я�их�є�ви�онавчий�ор�ан�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)

24.�Прото�оли�дор�чень

25.�Прото�оли�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),��онс�льтативних,�дорадчих�та�інших�допоміжних�ор�анів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

26.�Прото�оли�роз�риття�пропозицій��он��рсних�тор�ів

27.�Прото�ольні�дор�чення,�рішення

28.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,��онс�льтативних,�дорадчих�та�інших�допоміжних�ор�анів

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

29.�Розпорядження�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

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

30.�У�ази�Президента�У�раїни�

31.�Штатний�розпис».

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
«Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 509 від 27 травня 2015 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місце/
ве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».
рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про правила благоустрою міста Києва»,
рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Ки/
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», розпорядження виконавчого органу Ки/
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 квітня 2015 року № 381 «Про переда/
чу основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва», розпорядження виконав/
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 липня 2013 року № 118
«Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до ко/
мунальної власності територіальної громади міста Києва», з метою приведення положень Статуту комуналь/
ного підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав/
ної адміністрації) у відповідність до законодавства України:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�«Київбла�о�стрій»�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердже-

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

жавної�адміністрації�від�21�люто�о�2007�ро��

№ 167,�що�додаються.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київбла�о-

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

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

ції)�в��становленом��поряд���забезпечити�ре-

єстрацію�змін�до�Стат�т�.

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�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Затверджено

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

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

27.05.2015�№ 509

Зміни
до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ»

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Стат�т���ом�нально�о�підприємства�«Київбла�о�ст-

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

1.�У�те�сті�Стат�т��слова�«Головне��правління��онтролю�за�бла�о�строєм�міста�Києва»���всіх

відмін�ах�замінити�словами�«Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища»���відповідних�відмін�ах.

2.�У�те�сті�Стат�т��слова�«Головне��правління»���всіх�відмін�ах�замінити�словом�«Департа-

мент»���відповідних�відмін�ах.

3.�У�те�сті�Стат�т��слова�«Головне��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва»���всіх�відмін-

�ах�замінити�словами�«Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва»���відповідних�відмін�ах.

4.�П�н�т�3.1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.1.�Підприємство�створено�з�метою:

— ведення��осподарсь�ої�діяльності�і�надання�посл���юридичним,�фізичним�особам���сфері

ор�анізації�та�підтримання�бла�о�строю;

— здійснення�заходів,�я�і�забезпеч�ють�дотримання�юридичними�та�фізичними�особами�пра-

вил�бла�о�строю���м.�Києві,���том��числі,�шляхом�внесення�приписів�та�с�ладання�прото�олів

про�адміністративні�правопор�шення;

— �тримання���належном��санітарно-технічном��стані�за�ріплених�підземних�пішохідних�пе-

реходів;

— здійснення��омерційної�діяльності�для�отримання�приб�т�ів�та�поповнення�місь�о�о�бю-

джет�.»

5.�У�п�н�ті�3.2:

Підп�н�т�3.2.1�після�слів�«малих�архіте�т�рних�форм�(МАФ)»�доповнити�словами�«тимчасових

спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності».

Підп�н�ти�3.2.4,�3.2.5�ви�лючити.

Доповнити�новими�підп�н�тами�3.2.18,�3.2.19,�3.2.20�та�о�о�зміст�:

«3.2.18.�Ви�онання�необхідно�о��омпле�с��робіт�із�технічно�о�на�ляд�,��тримання�та�ремон-

т��підземних�пішохідних�переходів.

3.2.19.�Надання�посл���по�ви�онанню�робіт�по�ремонт��та��триманню�пішохідних�підземних

переходів,�шляхів�та�інших�спор�д�на�них�на�до�овірних�засадах.

3.2.20.�Надання�платних�посл���фізичним�та�юридичним�особам.»

6.�У�п�н�ті�4.1:

Підп�н�ти�4.1.7�і�4.1.8�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.1.7.�Брати��часть���п�блічних�тор�ах,�а��ціонах,�процед�рах�державних�за��півель.

4.1.8.�Створювати�в��становленом��за�оном�поряд���стр��т�рні�підрозділи,�відо�ремлені�під-

розділи�(без�створення�юридичної�особи)�з�від�риттям�о�ремих�поточних�та�розрах�н�ових�ра-

х�н�ів,�я�і�сприяли�б�ви�онанню�поставлених�перед�Підприємством�завдань�і�затвердж�вати

положення�про�них.»

Доповнити�новим�підп�н�том�4.1.12�та�о�о�зміст�:

«4.1.12.�Самостійно�план�вати�свою�діяльність�і�визначати�перспе�тиви�розвит��,�виходячи

із���ладених�до�оворів�на�ви�онання�робіт�та�посл���із��тримання�в�належном��технічном��і�са-

нітарном��стані�місь�их�пішохідних�підземних�переходів,�шляхів�та�інших�спор�д�на�них.»

7.�П�н�т�6.2�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.2.�Дире�тор�Підприємства�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь�им�місь-

�им��оловою�на��онтра�тній�основі�за�поданням�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,�по�одженим�з�першим�заст�пни�ом��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.»

8.�П�н�т�6.3.�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.3.�Перший�заст�пни�,�заст�пни�и�дире�тора�Підприємства�призначаються�на�посад��і

звільняються�з�посади�дире�тором.»

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про проведення ярмарків у місті Києві
Розпорядження № 507 від 26 травня 2015 року

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто/герой Київ», підпункту 8 пунк/
ту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Поря/
док провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих то/
варів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року № 516/р «Питання проведення продовольчих ярмарків»,
наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затвер/
дження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Міністерстві юстиції Укра/
їни 23 липня 1996 року за № 372/1397, Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, з метою забезпечення мешканців міста Києва якісними та
безпечними продовольчими та непродовольчими товарами, продукцією рослинництва, тваринництва і про/
дуктами їх переробки, іншими продуктами харчування, товарами першої необхідності та запобігання тор/
гівлі у невстановлених місцях:

1.�Проводити�в�місті�Києві:

ре��лярні�ярмар�и�з�продаж��продовольчих

та�непродовольчих�товарів�(далі —�ре��лярні

ярмар�и);

��вихідні,�передсвят�ові�та�свят�ові�дні�яр-

мар�и�із�продаж��сільсь�о�осподарсь�ої�про-

д��ції,�її�перероб�и,�плодоовочевих�товарів,

борошна,��р�п,�ма�аронних�виробів�тощо�(да-

лі —�сільсь�о�осподарсь�і�ярмар�и);

сезонні�ярмар�и�з�продаж��продовольчих�та

непродовольчих�товарів���певний�сезон�ро��

(далі —�сезонні�ярмар�и);

тематичні�ярмар�и�з�продаж��о�ремих��ате-

�орій�продовольчих�та�непродовольчих�това-

рів�(новорічні,�різдвяні,�ш�ільні�тощо)�(далі —

тематичні�ярмар�и).

2.�Встановити,�що�адресний�перелі��ре��-

лярних�ярмар�ів�із�зазначенням�їх�ор�анізато-

рів�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням

Департамент��промисловості�та�розвит���під-

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

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

міністрації)�на�підставі�пропозицій�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій,��ом�наль-

них�підприємств,�що�провадять�свою�діяль-

ність���сфері�тор�івлі�та�підпоряд�овані�Депар-

тамент��промисловості�та�розвит���підприєм-

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

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

ції),�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Встановити,�що�проведення�тематичних

ярмар�ів�здійснюється�на�підставі�о�ремо�о

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

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

міністрації)�за�поданням�Департамент��про-

мисловості�та�розвит���підприємництва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�або,��

разі�необхідності,�за�спільним�поданням�Де-

партамент��промисловості�та�розвит���підпри-

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

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

трації)�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).�У�роз-

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

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

трації)�про�проведення�тематичних�ярмар�ів

зазначаються�адреса,�стро�и�та�ор�анізатори

їх�проведення.
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Пропозиції�щодо�проведення�тематичних

ярмаро��надають�районні�в�місті�Києві�дер-

жавні�адміністрації,��ом�нальні�підприємства,

що�провадять�свою�діяльність���сфері�тор�ів-

лі�та�підпоряд�овані�Департамент��промис-

ловості�та�розвит���підприємництва�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�деп�тати�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�та�підприємства,��стано-

ви,�ор�анізації,�що�звертаються���встановле-

ном��поряд���до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації).

4.�Встановити,�що�адресний�перелі��та��ра-

фі��проведення�сільсь�о�осподарсь�их�яр-

мар�ів,�адресний�перелі��сезонних�ярмар�ів

із�зазначенням�стро�ів�проведення�та�ор�а-

нізаторів�на�І�та�II�півріччя�поточно�о�ро���фор-

м�ються�Департаментом�промисловості�та

розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�на�підставі�пропози-

цій�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій,��ом�нальних�підприємств,�що�прова-

дять�свою�діяльність���сфері�тор�івлі�та�підпо-

ряд�овані�Департамент��промисловості�та

розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації),�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�затвердж�ються�заст�пни�ом

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

трації,�до�повноважень�я�о�о�належать�питан-

ня�в��ал�зі�тор�овельно�о�обсл��ов�вання�на-

селення.

5.�Департамент��промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації):

5.1.�Подавати�на�затвердження�заст�пни-

�ові��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації,�до�повноважень�я�о�о�належать�пи-

тання�в��ал�зі�тор�овельно�о�обсл��ов�вання

населення,�адресний�перелі��та��рафі��про-

ведення�сільсь�о�осподарсь�их�ярмар�ів,�ад-

ресний�перелі��сезонних�ярмар�ів�із�зазна-

ченням�стро�ів�проведення�та�ор�анізаторів

на�І�півріччя�наст�пно�о�ро���до�15��р�дня�по-

точно�о�ро���та�на�II�півріччя�поточно�о�ро-

�� —�до�15�червня�поточно�о�ро��.

5.2.�Ре�оменд�вати��ерівни�ам�підприємств

харчової�та�переробної�промисловості�брати

�часть���проведенні�ярмар�ів���місті�Києві.

6.�Визначити��ом�нальні�підприємства,�що

провадять�свою�діяльність���сфері�тор�івлі�та

підпоряд�овані�Департамент��промисловості

та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації):

ор�анізаторами�ре��лярних�і�сезонних�яр-

мар�ів���місті�Києві;

ор�анізаторами�сільсь�о�осподарсь�их�яр-

мар�ів���місті�Києві�спільно�з�районними�в

місті�Києві�державними�адміністраціями;

ор�анізаторами�тематичних�ярмар�ів���міс-

ті�Києві;

ор�анізаторами�тематичних�ярмар�ів���міс-

ті�Києві�спільно�з�підприємствами,��станова-

ми,�ор�анізаціями,�що�звертаються���встанов-

леном��поряд���до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),���разі�надходження�відпо-

відних�звернень.

7.�Ком�нальним�підприємствам,�зазначе-

ним���п�н�ті�6�цьо�о�розпорядження:

7.1.�Надавати�Департамент��промислово-

сті�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�до�ад-

ресно�о�перелі���та��рафі�а�проведення�сіль-

сь�о�осподарсь�их�ярмар�ів,�адресних�пере-

лі�ів�сезонних�ярмар�ів�із�зазначенням�стро-

�ів�проведення�та�ор�анізаторів�та�их�ярмар-

�ів�на�І�півріччя�наст�пно�о�ро���до�05��р�д-

ня�поточно�о�ро���та�на�II�півріччя�поточно�о

ро�� —�до�05�червня�поточно�о�ро��.

7.2.�Протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дня�ви-

дання�цьо�о�розпорядження�надати�до�Де-

партамент��промисловості�та�розвит���під-

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

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

міністрації)�пропозиції�щодо�адресних�пере-

лі�ів�ре��лярних�ярмар�ів�із�зазначенням�їх

ор�анізаторів�та�тематичних�ярмар�ів�із�за-

значенням�адреси,�стро�ів�та�їх�ор�анізато-

рів.

7.3.�Розробити,�з��рах�ванням�Поряд���про-

вадження�тор�овельної�діяльності�та�правил

тор�овельно�о�обсл��ов�вання�на�рин���спо-

живчих�товарів,�затверджених�постановою�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни�від�15�червня�2006

ро���№ 833,�на�аз��Міністерства�зовнішніх

е�ономічних�зв’яз�ів�і�тор�івлі�У�раїни�від�08

липня�1996�ро���№ 369�«Про�затвердження

Правил�роботи�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі»,�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юс-

тиції�У�раїни�23�липня�1996�ро���за�№ 372/1397,

прое�ти�схем�розміщення�об’є�тів�тор�івлі

(намети,�столи,�лот�и,�низь�отемперат�рні

лот�и-прилав�и),�передбачивши�спеціалізо-

вані�зони�з�продаж��о�ремих�видів�прод��ції

(овочів�і�фр��тів,�м’яса�і�забитої�птиці,�яєць,

молочних�прод��тів,�риби,�мед�,�олії�тощо),

на�ре��лярних,�сезонних�і�тематичних�ярмар-

�ах���місті�Києві,�а�та�ож�на�сільсь�о�оспо-

дарсь�их�ярмар�ах�спільно�з�районними�в�міс-

ті�Києві�державними�адміністраціями.

7.4.�По�одити�прое�ти�схем�розміщення

об’є�тів�тор�івлі�на�ярмар�ах���місті�Києві,

розроблених�з�ідно�з�підп�н�том�7.3�цьо�о

п�н�т�,�з�Департаментом�промисловості�та

розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�та�іншими�відповід-

ними�ор�анами���встановленом��поряд��.

7.5.�Забезпечити���встановленом��поряд��

розміщення�та�ф�н�ціон�вання�об’є�тів�тор-

�івлі�(намети,�столи,�лот�и,�низь�отемпера-

т�рні�лот�и-прилав�и)�під�час�проведення�ре-

��лярних,�сільсь�о�осподарсь�их,�сезонних�і

тематичних�ярмар�ів���місті�Києві,�а�та�ож

проведення���льт�рно-масових�заходів�(��ра-

зі�необхідності).

7.6.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�прове-

дення�ре��лярних,�сезонних�і�тематичних�яр-

мар�ів���місті�Києві,�а�та�ож�на�сільсь�о�ос-

подарсь�их�ярмар�ах�спільно�з�районними�в

місті�Києві�державними�адміністраціями,�в�то-

м��числі�забезпечити�здійснення�заходів�що-

до�встановлення�біот�алетів,��рн,��онтейне-

рів�для�збор��поб�тових�відходів,�їх�належно-

�о��тримання,�своєчасно�о�вивезення�сміття,

прибирання�території�та�відновлення�пор�-

шено�о�бла�о�строю.

7.7.�Опрацьов�вати�можливості�проведен-

ня�ярмар�ів���місцях,�в�я�их�недостатньо�роз-

винена�мережа�за�ладів�тор�івлі,�для�забез-

печення�меш�анців�продовольчими�товара-

ми,�з��рах�ванням�наявності�під’їзних�шляхів

і�змо�и�пере�риття�р�х��місь�о�о�транспор-

т�.

7.8.�Зал�чати�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд���до��часті�в�ре��лярних,�сезон-

них�і�тематичних�ярмар�ах���місті�Києві,�а�та-

�ож�на�сільсь�о�осподарсь�их�ярмар�ах�спіль-

но�з�районними�в�місті�Києві�державними�ад-

міністраціями,�безпосередніх�виробни�ів�та

переробні�підприємства�з�різних�ре�іонів�У�ра-

їни.

7.9.�Забезпеч�вати�інформ�вання�населен-

ня�міста�про�проведення�ре��лярних,�сезон-

них�і�тематичних�ярмар�ів���місті�Києві,�а�та-

�ож�сільсь�о�осподарсь�их�ярмар�ів�спільно

з�районними�в�місті�Києві�державними�адмі-

ністраціями,�через�засоби�масової�інформа-

ції,�розміщення�інформації�на�дош�ах�о�оло-

шень���жилих�б�дин�ах,�розташованих�біля

місць�проведення�та�их�ярмар�ів.

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

ністраціям:

8.1.�Надавати�Департамент��промислово-

сті�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�до�ад-

ресно�о�перелі���та��рафі�а�проведення�сіль-

сь�о�осподарсь�их�ярмар�ів,�адресних�пере-

лі�ів�сезонних�ярмар�ів�із�зазначенням�стро-

�ів�проведення�та�ор�анізаторів�та�их�ярмар-

�ів�на�І�півріччя�наст�пно�о�ро���до�05��р�д-

ня�поточно�о�ро���та�на�II�півріччя�поточно�о

ро�� —�до�05�червня�поточно�о�ро��.

8.2.�Протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дня�ви-

дання�цьо�о�розпорядження�надати�до�Де-

партамент��промисловості�та�розвит���під-

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

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

міністрації)�пропозиції�щодо�адресних�пере-

лі�ів�ре��лярних�ярмар�ів�із�зазначенням�їх

ор�анізаторів�та�тематичних�ярмар�ів�із�за-

значенням�адреси,�стро�ів�та�їх�ор�анізато-

рів.

8.3.�Розробити�спільно�з��ом�нальними�під-

приємствами,�зазначеними���п�н�ті�6�цьо�о�роз-

порядження,�з��рах�ванням�Поряд���прова-

дження�тор�овельної�діяльності�та�правил�тор-

�овельно�о�обсл��ов�вання�на�рин���спожив-

чих�товарів,�затверджених�постановою�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�15�червня�2006�ро-

���№ 833,�на�аз��Міністерства�зовнішніх�е�о-

номічних�зв’яз�ів�і�тор�івлі�У�раїни�від�08�лип-

ня�1996�ро���№ 369�«Про�затвердження�Пра-

вил�роботи�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі»,�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юс-

тиції�У�раїни�23�липня�1996�ро���за�№ 372/1397,

прое�ти�схем�розміщення�об’є�тів�тор�івлі

(намети,�столи,�лот�и,�низь�отемперат�рні

лот�и-прилав�и),�передбачивши�спеціалізо-

вані�зони�з�продаж��о�ремих�видів�прод��ції

(овочів�і�фр��тів,�м’яса�і�забитої�птиці,�яєць,

молочних�прод��тів,�риби,�мед�,�олії�тощо),

на�сільсь�о�осподарсь�их�ярмар�ах���місті

Києві.

8.4.�По�одити�спільно�з��ом�нальними�під-

приємствами,�зазначеними���п�н�ті�6�цьо�о

розпорядження,�прое�ти�схем�розміщення�об’-

є�тів�тор�івлі�на�сільсь�о�осподарсь�их�ярмар-

�ах,�розроблених�з�ідно�з�підп�н�том�8.3�цьо-

�о�п�н�т�,�з�Департаментом�промисловості�та

розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�та�іншими�відповідними

ор�анами���встановленом��поряд��.

8.5.�Забезпечити�спільно�з��ом�нальними

підприємствами,�зазначеними���п�н�ті�6�цьо-

�о�розпорядження,�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

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

ро���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�про-

ведення�сільсь�о�осподарсь�их�ярмар�ів,�в

том��числі�забезпечити�здійснення�заходів�що-

до�встановлення�біот�алетів,��рн,��онтейне-

рів�для�збор��поб�тових�відходів,�їх�належно-

�о��тримання,�своєчасно�о�вивезення�сміття,

прибирання�території�та�відновлення�пор�ше-

но�о�бла�о�строю.

8.6.�Опрацьов�вати�можливості�проведен-

ня�ярмар�ів���місцях,�в�я�их�недостатньо�роз-

винена�мережа�за�ладів�тор�івлі,�для�забез-

печення�меш�анців�продовольчими�товарами,

з��рах�ванням�наявності�під’їзних�шляхів�і�змо-

�и�пере�риття�р�х��місь�о�о�транспорт�.

8.7.�Зал�чати�в��становленом��за�онодавством

поряд���до��часті�в�сільсь�о�осподарсь�их�яр-

мар�ах�безпосередніх�виробни�ів�та�перероб-

ні�підприємства�з�різних�ре�іонів�У�раїни.

8.8.�Забезпеч�вати�інформ�вання�населен-

ня�міста�про�проведення�сільсь�о�осподар-

сь�их�ярмар�ів�через�засоби�масової�інфор-

мації,�розміщення�інформації�на�дош�ах�о�о-

лошень���жилих�б�дин�ах,�розташованих�біля

місць�проведення�та�их�ярмар�ів.

9.�Просити�Головне��правління�МВС�У�раїни

в�місті�Києві�забезпеч�вати�охорон���ромад-

сь�о�о�поряд���та�ре��лювання�р�х��всіх�видів

транспорт��під�час�проведення�ре��лярних,�те-

матичних,�сільсь�о�осподарсь�их�і�сезонних�яр-

мар�ів�та�запобі�ати�тор�івлі���невстановлених

місцях�біля�та�их�ярмар�ів���місті�Києві.

10.�Просити�Головне��правління�ветеринар-

ної�медицини�в�місті�Києві�ор�аніз�вати�по-

стійний��онтроль�за�я�істю�прод��ції�рослин-

но�о�та�тваринно�о�походження,�я�а�реаліз�є-

ться�під�час�проведення�ре��лярних,�тематич-

них,�сільсь�о�осподарсь�их�і�сезонних�ярмар-

�ів���місті�Києві.

11.�Просити�ПАТ�«Київенер�о»�здійснювати

під�лючення�тор�ових�місць�на�ре��лярних,�те-

матичних�і�сезонних�ярмар�ах���місті�Києві�до

еле�тромереж�за�спрощеною�(тимчасовою)

схемою���встановленом��поряд���на�стро�

проведення�ре��лярних,�тематичних�і�сезон-

них�ярмар�ів�за�зверненнями�їх�ор�анізаторів.

12.�Встановити,�що���випад���зміни�місто-

б�дівної�сит�ації,�державних�б�дівельних�норм,

зміни���розташ�ванні�інженерних�мереж,�що

�неможливлює�проведення�ярмар�ів���певно-

м��місці,�до�адресних�перелі�ів�та/або��рафі-

�ів�проведення�ярмар�ів���місті�Києві�вносять-

ся�відповідні�зміни���встановленом��поряд��.

13.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

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

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

міністрації)�від�19�серпня�2010�ро���№ 629

«Про�проведення�продовольчих�ярмар�ів���м.

Києві».

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

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

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

печити�оприлюднення�зміст��цьо�о�розпоря-

дження�в�засобах�масової�інформації.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про встановлення в парку 
«Володимирська гірка» 

в Шевченківському районі садово/паркової скульптури 
на честь видатного італійського поета Данте Аліг’єрі

Розпорядження № 510 від 27 травня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк/

тів», «Про охорону культурної спадщини», «Про природно/заповідний фонд», Плану заходів для реалізації
домовленостей за результатами офіційного візиту в Україну Заступника Голови Ради Міністрів, Міністра за/
кордонних справ Італії від 10 червня 2005 року, з метою поглиблення дружніх та культурних зв’язків між Укра/
їною та Італійською Республікою, покращення благоустрою парку «Володимирська гірка» в Шевченківсько/
му районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��Італійсь�о�о�інсти-

т�т����льт�ри�в�У�раїні�щодо�встановлення�в

пар���«Володимирсь�а��ір�а»�в�Шевчен�івсь�о-

м��районі�садово-пар�ової�с��льпт�ри�на честь

видатно�о�італійсь�о�о�поета�Данте�Алі�’єрі.

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

із�встановлення�в�пар���«Володимирсь�а��ір�а»

в�Шевчен�івсь�ом��районі�садово-пар�ової

с��льпт�ри�на�честь�видатно�о�італійсь�о�о�по-

ета�Данте�Алі�’єрі�Київсь�е��ом�нальне�об’єд-

нання�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зе-

лених�насаджень�міста�«Київзеленб�д».

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

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

саджень�міста�«Київзеленб�д»:

3.1.�Вжити�відповідно�до�за�онодавства�всіх

заходів,�пов’язаних�зі�здійсненням�ф�н�цій�за-

мовни�а�ви�онання�робіт�із�встановлення�в

пар���«Володимирсь�а��ір�а»�в�Шевчен�івсь�о-

м��районі�садово-пар�ової�с��льпт�ри�на�честь

видатно�о�італійсь�о�о�поета�Данте�Алі�’єрі.

3.2.�Забезпечити�дотримання�вимо��Пра-

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

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051,�під�час�ви�онан-

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

рядження.

4.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�провести��рочисте

від�ри�ія�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

б�де�здійснюватись�за�рах�но���оштів,�зал�-

чених���встановленом��поряд��.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Про проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу
якості продукції (товарів, робіт, послуг) — «100 кращих товарів

України» у 2015 році в місті Києві
Розпорядження № 511 від 28 травня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року № 1502 «Про щорічний Все/
український конкурс якості», Положення про Регіональну конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу якос/
ті продукції (товарів, робіт, послуг) — «100 кращих товарів України», затвердженого наказом Державного ко/
мітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 19 травня 2003 року № 89, заре/
єстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2003 року за № 543/7864, з метою об’єднання зусиль,
спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впроваджен/
ню на підприємствах міста Києва сучасних методів управління якістю, в межах функцій місцевого органу ви/
конавчої влади:

1.�Провести�ре�іональний�етап�Все��раїн-

сь�о�о��он��рс��я�ості�прод��ції�(товарів,�ро-

біт,�посл��) —�«100��ращих�товарів�У�раїни»��

2015�році�в�місті�Києві.

2.�Створити�Ре�іональн���он��рсн���омісію�Все-

��раїнсь�о�о��он��рс��я�ості�прод��ції�(това-

рів,�робіт,�посл��) —�«100��ращих�товарів�У�ра-

їни»�(далі —�Ре�іональна��он��рсна��омісія).

3.�Призначити��оловою�Ре�іональної��он��рс-

ної��омісії�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

4.�Голові�Ре�іональної��он��рсної��омісії�за-

твердити�персональний�с�лад�Ре�іональної��он-

��рсної��омісії.

5.�Ре�іональній��он��рсній��омісії�ор�аніз�-

вати�та�провести�ре�іональний�етап�Все��ра-

їнсь�о�о��он��рс��я�ості�прод��ції�(товарів,�ро-

біт,�посл��) —�«100��ращих�товарів�У�раїни»��

2015�році�в�місті�Києві�до�31�липня�2015�ро��.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

міністрації)�спільно�з�державним�підприєм-

ством�«Все��раїнсь�ий�державний�на��ово-ви-

робничий�центр�стандартизації,�метроло�ії,

сертифі�ації�та�захист��прав�споживачів»�здій-

снювати�ор�анізаційне�забезпечення�прове-

дення�ре�іонально�о�етап��Все��раїнсь�о�о

�он��рс��я�ості�прод��ції�(товарів,�робіт,�по-

сл��) —�«100��ращих�товарів�У�раїни».

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

ністраціям�забезпечити�інформ�вання�підпри-

ємств,�розташованих�на�їх�території,�щодо�про-

ведення�ре�іонально�о�етап��Все��раїнсь�о�о

�он��рс��я�ості�прод��ції�(товарів,�робіт,�по-

сл��) —�«100��ращих�товарів�У�раїни»���2015�ро-

ці�в�місті�Києві.

8.�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 передачу функцій замовника протиаварійних робіт 
з влаштуванням підпірних стінок між будинками № 5/1/А 

на вул. Трьохсвятительській та № 10 на вул. Костьольній 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 512 від 28 травня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду/

вання в Україні», Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про регулювання містобудівної ді/
яльності» постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист те/
риторій, об’єктів і споруд від зсувів», постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 «Де/
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва» з метою своєчасного виконання протиаварійних
робіт з влаштуванням підпірних стінок між будинками № 5/1/А на вул. Трьохсвятительській та № 10 на вул.
Костьольній у Шевченківському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств�

«Спеціалізоване��правління�протизс�вних�під-

земних�робіт»�в��становленом��поряд���пе-

редати��ом�нальном��підприємств��«Дире�-

ція�з��апітально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��-

ції�«Київб�дре�онстр��ція»�(далі —�КП�«Київ-

б�дре�онстр��ція»)�ф�н�ції�замовни�а�проти-

аварійних�робіт�з�влашт�ванням�підпірних�сті-

но��між�б�дин�ами�№ 5/1-А�на�в�л.�Трьохсвя-

тительсь�ій�та�№ 10�на�в�л.�Костьольній��

Шевчен�івсь�ом��районі�та�всі�наявні�до��-

менти,�я�і�засвідч�ють�права�і�обов’яз�и�за-

мовни�а,�до��ментацію,�пов’язан��з�прове-

денням�процед�ри�за��півель,�прое�тно-�ош-

торисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���та�інш��до-

��ментацію.

2.�КП�«Київб�дре�онстр��ція»:

2.1.�Забезпечити�затвердження�в��станов-

леном��поряд���прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�на�ви�онання�протиаварійних�робіт�з

влашт�ванням�підпірних�стіно��між�б�дин�ами

№ 5/1-А�на�в�л.�Трьохсвятительсь�ій�та�№ 10

на�в�л.�Костьольній���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні.

2.2.�Визначити�підрядн��ор�анізацію�для�ви-

�онання�протиаварійних�робіт�з�влашт�ванням

підпірних�стіно��між�б�дин�ами�№ 5/1-А�на�в�л.

Трьохсвятительсь�ій�та�№ 10�на�в�л.�Костьоль-

ній���Шевчен�івсь�ом��районі���встановлено-

м��за�онодавством�поряд��.

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

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

під�отовчих�та�б�дівельних�робіт.

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

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Забезпечити�ви�онання�протиаварійних

робіт�з�влашт�ванням�підпірних�стіно��між�б�-

дин�ами�№ 5/1-А�на�в�л.�Трьохсвятительсь�ій

та�№ 10�на�в�л.�Костьольній���Шевчен�івсь�о-

м��районі�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію

в��становленом��поряд��.

3.�При���ладанні�замовни�ом�до�овор��під-

ряд��на�здійснення�протиаварійних�робіт�з

влашт�ванням�підпірних�стіно��між�б�дин�ами

№ 5/1-А�на�в�л.�Трьохсвятительсь�ій�та�№ 10

на�в�л.�Костьольній���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�передбачити��мови�щодо�надання�підряд-

ни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

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

4.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�подати�до�Департамент��е�ономі-

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

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

міністрації)�в��становленом��поряд���інвести-

ційні�пропозиції�до�прое�тів�Про�рам�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на

2016�рі��та�наст�пні�ро�и�по�об’є�т�,�зазначе-

ном����п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

вершення�протиаварійних�робіт�з�влашт�ван-

ням�підпірних�стіно��між�б�дин�ами�№ 5/1-А

на�в�л.�Трьохсвятительсь�ій�та�№ 10�на�в�л.

Костьольній���Шевчен�івсь�ом��районі�зара-

хов�ється�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

6.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�в��становленом��поряд���за-

рах�вання�майна�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�після�завер-

шення�протиаварійних�робіт.

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

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

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

трації)�від�16�люто�о�2011�ро���№ 206�«Про�ви-

�онання�протиаварійних�робіт�з�влашт�ванням

підпірних�стіно��між�б�дин�ами�№ 5/1-А�на�в�л.

Трьохсвятительсь�ій�і�№ 10�на�в�л.�Костьоль-

ній���Шевчен�івсь�ом��районі».

8.�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.

Голова В. Кличко

Про затвердження акта приймання/передачі житлового будинку
№ З у пров. Бастіонному до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та сфери управління 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 513 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статей 6,7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно/

сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо/
дарському відданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», 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», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Київської місь/
кої ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в ко/
мунальну власність територіальної громади міста Києва» та від 29 жовтня 2014 року № 1220 «Про безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового будинку ТОВ «Підпри/
ємство «КИЇВ», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���№�3���пров.�Бастіонном��до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�та�сфери��правління�Печерсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

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

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

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

єва�П.�О.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про видачу ліцензії товариству з обмеженою відповідальністю
«Житло Комфорт Сервіс»

Розпорядження № 472 від 18 травня 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 № 5 від 18 травня 2015 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЖИТЛО�КОМФОРТ�СЕРВІС»�(�од

ЄДРПОУ�35932425,�місто�Київ,�в�лиця�Митрополи-

та�Василя�Лип�івсь�о�о,�б�дино��45)�ліцензію�на

право�провадження��осподарсь�ої�діяльності�з�пос-

тачання�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�Київ-

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензій товариству з обмеженою відповідальністю
«МАГ ГРУП ЖИТЛОСЕРВІС»

Розпорядження № 473 від 18 травня 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 № 5 від 18 травня 2015 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МАГ�ГРУП�ЖИТЛОСЕРВІС»

(�од�ЄДРПОУ�39328076,�місто�Київ,�в�лиця�Ва-

дима�Гетьмана,�б�дино��1,�офіс�1018)�ліцензії:

на�право�провадження��осподарсь�ої�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(�рім�ді-

яльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�на�теп-

лоеле�троцентралях,�теплоеле�тростанціях,

атомних�еле�тростанціях�і��о�енераційних��с-

танов�ах�та��станов�ах�з�ви�ористанням�не-

традиційних�або�поновлюваних�джерел�енер-

�ії)�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів;

на�право�провадження��осподарсь�ої�діяль-

ності�з�постачання�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�Київ-

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 504 від 26 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, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са/
моврядування:

1.�С�ас�вати�63�дозволи�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

2.�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.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�з�ним

можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА�
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Æèòîìèðñüêèé ðàéîííèé ñóä Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº Ùåãëîâà Àíòîíà Ìèêîëàéîâè÷à
â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ùî â³äáóäåòüñÿ î 9.00 4 ãðóäíÿ 2015 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð,
âóë. Ùîðñà, 92, êàá. 16, â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹278/2128/15-ö çà ïîçîâîì
ÒÎÂ "Óí³Êðåäèò Ë³çèíã" ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Â ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñëóõàííÿ ñïðàâè äåíü ³ ÷àñ âè ìàºòå ïðàâî ç'ÿâèòèñü äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.

Ãîòóâàòèñü äî ñëóõàííÿ ñïðàâè (çíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çí³ìàòè êîï³¿, çàÿâëÿòè
êëîïîòàííÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ äîêàç³â (âèêëèê ñâ³äê³â, âèòðåáóâàííÿ ïèñüìîâèõ äîêàç³â òîùî),
ó âèïàäêó ïðèéíÿòòÿ ó í³é ó÷àñò³, ïðîøó çàâ÷àñíî, äî äàòè, âèçíà÷åíî¿ äëÿ ñëóõàííÿ ñïðàâè.

Êð³ì òîãî, ïîâ³äîìëÿþ, ùî â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âè ïîâèíí³ íàäàòè âñ³ îðèã³íàëè äîêóìåíò³â,
ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòå ñâî¿ çàïåðå÷åííÿ ïðîòè âèìîã, àáî êîï³¿ öèõ äîêóìåíò³â, çàâ³ðåíèõ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèçíàííÿ çàÿâëåíîãî ïîçîâó.

Ó ðàç³ âàøîãî íåïðèáóòòÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñóä ðîçãëÿíå äàíó ñïðàâó ó âàøó â³äñóòí³ñòü,
çà íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàçàìè.

Äëÿ âõîäó â ïðèì³ùåííÿ ñóäó âè ïîâèíí³ ìàòè ïðè ñîá³ ïàñïîðò àáî ³íøèé äîêóìåíò, ùî
ï³äòâåðäæóº îñîáèñò³ñòü.

Ñóääÿ ª.Î. Ãðóá³ÿí

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ãîðüêîãî, 9-Á.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 93,10 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (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).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 1 636 702,66 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 4 576,67 áåç ÏÄÂ (20,0 êâ. ì — 293,00 ãðí áåç ÏÄÂ; 73,1 êâ. ì — 4 283,67 ãðí áåç ÏÄÂ)

(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63, 525-19-17).

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909134 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1010 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà" 22 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0091) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Áîæêà Âîëîäèìèðà
Îëåãîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909128 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 74 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:279:0078) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Øêóðêà Îëåêñàíäðà Âîëîäèìèðîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909175 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 72 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:279:0077) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ïàðóáöÿ Äìèòðà Îëåêñ³éîâè÷à, ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ïðîð³çíà, 19 À, ïîâåðõ ². Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,30 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ðîçì³ùåííÿ øê³ë, êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â àâòîìîá³ë³â (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 2296930,00 ãðí. Îðåíäíà
ñòàâêà 10%. Îðåíäíà ïëàòà 1745,42 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. 107.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77; 288-08-96.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè
çà ïîçîâíîþ çàÿâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äî Ôàñòè Òàðàñà ªâãåíîâè÷à
ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ êðåäèòó íà ñïîæèâ÷³ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³
ö³ë³ â³ä 11.03.2013 ¹2643 òà ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà äîãîâîðîì, ïðèçíà÷åíî
íà 09.12.2015 ð. íà 11.30 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (03113, ì. Êè¿â, âóë. Øóòîâà, 1, êàá. 20)
ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Äåìèäîâñüêî¿ À.².

Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàºòüñÿ â³äïîâ³äà÷: Ôàñòà Òàðàñ ªâãåíîâè÷,05.02.1975 ð.í.

Â ðàç³ âàøî¿ íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü.

ÒÎÂ "ÀÁ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä: 34492809) ïîâ³äîìëÿº
âñ³ì çàö³êàâëåíèì îñîáàì ïðî âèãîòîâëåííÿ ïå÷àòêè íîâîãî çðàçêà ÒÎÂ "ÀÁ
²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ" ó çâ'ÿçêó ³ç çíà÷íèì ô³çè÷íèì çíîñîì ³ñíóþ÷î¿ ïå÷àòêè.

Ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ï³äïèñè ïîñàäîâèõ îñ³á òîâàðèñòâà
ïîñâ³ä÷óþòüñÿ âèêëþ÷íî â³äáèòêîì ïå÷àòêè íîâîãî çðàçêà.Äîêóìåíòè, çàñâ³ä÷åí³
ï³äïèñàìè ïîñàäîâèõ îñ³á òîâàðèñòâà òà ÿê³ çàñâ³ä÷åí³ â³äáèòêîì ïå÷àòêè ñòàðîãî
çðàçêà — º íåä³éñíèìè.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,60 êâ. ì,

ðîçòàøîâàíå â áóäèíêó 3 íà âóëèö³ Ê.Á³ëîêóð (ïðèì³ùåííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 88 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè). Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2015 — 1382220 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷:
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, âóë. 253-00-86).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ïðîâåäåííÿ ðîçâàæàëüíèõ òà ðîçâèâàþ÷èõ çàíÿòü äëÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó) íà 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ïîãîäæåíèé ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: 7 ãîäèí íà òèæäåíü:
Ïîíåä³ëîê: 14.30-15.30, 17.30-18.30; Â³âòîðîê: 14.30-15.30; Ñåðåäà: 14.30-15.30, 17.30-18.30; ×åòâåð:

13.30-15.30.
Îðåíäíà ñòàâêà — 15% , ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ — 36,00 ãðí áåç ÏÄÂ

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

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

Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ñòóäåíòà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 09615631 â³ä

01.09.2013 ð. íà ³ì'ÿ Êàïàëà Õðèñòèíè Àíàòîë³¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909130 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1010 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 30 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0095) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ ×åøêà Âîëîäèìèðà
Ìèõàéëîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909126 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 78 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:279:0080) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ãåðàñèì÷èêà Îëåêñ³ÿ Ñåðã³éîâè÷à, ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909131 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1010 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 28 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0068) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Çàëÿçè Äìèòðà Ìèêîëàéîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909171 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1010 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 16 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0088) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Øàìðàÿ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

(Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîí-
êóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòà-
ð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà-
÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó
âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñò-
âîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè
çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèç-
íà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óò-
ðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâà-
íèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàð-
òîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíî-
ãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³,
ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³ä-
ñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðî-
òèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºê-
òà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâî-
ð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷-

íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷-

íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïî-
äà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëå-

íó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäà-
íèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó
ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíî-
ãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿") ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì

ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 14.12.2015 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùà-
òèê, 10, êàá. 523 îá 14.30. Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâà-
í³, ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà
êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè
(àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —09.12.2015
(êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001,
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà,
ê.524,òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,202-61-76.×àñ ðîáîòè Äåïàðòà-
ìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 186,3 êâ. ì, ó òðèïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ (çàêëàäó îñâ³òè) íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 10-Â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 24 ãðóäíÿ 2015 ðîêó î 11.00
ãîäèí³ â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, çàë êîëåã³¿ íà äðó-
ãîìó ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîð-
ìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî îðåí-
äó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹ 415/1280.

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 ïåðåðâà ç 13.00
äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ äî 18.00 ãîä. 15 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 5 056,97 ãðí
áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 10 113,94 ãðí
áåç ÏÄÂ. Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó:
àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà

ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

Îäåðæóâà÷:
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ð/ð ¹ 35420202077966
â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà, ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 37448113 

Óìîâè êîíêóðñó:
� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
� îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçè-

ö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
� äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäà-

òîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèç-
íà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

� â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

� ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

� åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷à);

� â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó)
âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîí-
òó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îá-
ëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîí-
òó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî
ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëü-
íèêàìè;

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà

çä³éñíåííÿ íåçàëåæíèõ îö³íîê îá'ºêòà îðåíäè ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè "Õðåùàòèê" çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóí-
êàìè;

� ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîí-
êóðñó;

� óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëî-
ã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðà-
âèë îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàç-
íà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóð-
ñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì,
ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï'ÿòè
äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ 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 — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòpîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíä-
íà

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 4 ïî-
âåðõ

Áåðåç-
íÿê³â-
ñüêà

âóë., 32

62,12

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍ-
Íß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ

ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ
çàíÿòü ç âèâ÷åííÿ
àíãë³éñüêî¿ ìîâè)

(ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.08.2015

15 % 27,53 çà
1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó
ãðí 550,60 (Ïí, Âò. Ñð. ×ò,

Ïò: 15.00-19,00 ãîä.)

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,
ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ
äîâ³äîê 296-65-57).

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà 
òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 3 (òåë. 276-96-01)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 2,00 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Âàñèëÿ Êó÷åðà, 7 ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ
àâòîìàò³â ç

ïðîäàæó áàõ³ë
320,00 640,00

ð/ð 35422201049120 
â ÃÓÄ ÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ 820019, Êîä ªÄÐÏÎÓ 05496796

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿ââîäôîíä" (òåë. 362-19-20)

2
Íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 68,90 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïë. Ãå-

ðî¿â Áðåñòà, á/í

Ãðîìàäñüêà
âáèðàëüíÿ

3019,27 6038,54
ð/ð 26004000198774 
ÏÀÒ "ÊÁ "Õðåùàòèê"

ÌÔÎ 300670, Êîä ªÄÐÏÎÓ 37292855

Передплатні�ціни

на�місяць........................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ..................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ..............490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ)

61308

Оформле н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 44570

24 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹158(4754)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÏÅÐØÈÉ ïîâåðõ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿,
ùî íà âóë. Õðåùàòèê, 36, ïëàíó-
þòü çðîáèòè ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíèì òà êîðèñíèì äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â. Ïðî öå ðîçïîâ³â êåð³â-
íèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî, ÿêèé ³í³ö³þâàâ îïè-
òóâàííÿ ùîäî òîãî, ÿêèì êèÿíè
õî÷óòü áà÷èòè ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð
ó ïðèì³ùåíí³ àäì³íáóä³âë³.

«Ïåðøèé ïîâåðõ ìåð³¿ áóäå â³ä-

êðèòèì äëÿ âñ³õ â³äâ³äóâà÷³â. Ïî-
òðàïèòè ñþäè ìîæíà áåç ïåðåïóñ-
òîê. Ñàìå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðîç-
òàøîâàí³ ðîáî÷³ êàá³íåòè ñòðóêòóð-
íèõ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ ïðàöþþòü ç
ãðîìàäñüê³ñòþ,— óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí, óïðàâë³í-
íÿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìà-
ö³¿, Öåíòð äîïîìîãè á³éöÿì ÀÒÎ.
Ìè õî÷åìî, àáè ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð

ìåð³¿ áóâ çðó÷íèì. Íàðàç³ íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ º çîíà äëÿ î÷³êóâàí-
íÿ, áàíêîìàò, ïîøòà òà â³ää³ëåííÿ
«Îùàäáàíêó», ¿äàëüíÿ òà áóôåò, äå
ïðàöþº Wi-Fi ìåðåæà. Íåùîäàâíî
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóëî ðîçì³ùå-
íî ïóíêò òèì÷àñîâîãî áàçóâàííÿ
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. ßê-
ùî êèÿíè ï³äòâåðäÿòü íåîáõ³äí³ñòü
÷îãîñü íà çðàçîê ìåäïóíêòó,ìè øó-
êàòèìåìî øëÿõè îáëàøòóâàííÿ éî-
ãî íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.Äëÿ íàñ âàæ-
ëèâî ä³çíàòèñÿ äóìêó ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïóáë³÷-
íîãî ïðîñòîðó ì³ñüêî¿ ìåð³¿»,—ðîç-
ïîâ³â Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Òàê, íà îô³ö³éí³é Facebook-ñòî-
ð³íö³ ÊÌÄÀ ðîçïî÷àòî îïèòóâàí-
íÿ ïðî òå, ÷è ââàæàþòü ãðîìàäÿ-
íè íåîáõ³äíèì âñòàíîâëåííÿ íà
ïåðøîìó ïîâåðñ³ ìåð³¿ òåðì³íàëó
äëÿ on-line ïëàòåæ³â, îáëàøòóâàí-
íÿ ì³ñöÿ, äå ìîæíà ï³äçàðÿäèòè
òåëåôîí ÷è ³íøèé ãàäæåò, àáî äè-
òÿ÷îãî êóòî÷êó, äå ãðîìàäÿíè, ÿê³
ïðèéøëè ó ñïðàâàõ, çìîæóòü íà
äåÿêèé ÷àñ çàëèøèòè äèòèíó. Òà-
êîæ ó÷àñíèêè îïèòóâàííÿ ìîæóòü
çàïðîïîíóâàòè ñâ³é âàð³àíò �

Ïåðøèé ïîâåðõ ìåð³¿ â³äêðèòèé äëÿ âñ³õ â³äâ³äóâà÷³â

Êîìóíàëüíèêè â³äíîâëþþòü çåëåí³
òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ ðåìîíò³â

ÄÎ Ê²ÍÖß ðîêó ó 220-òè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Êè-
ºâà ïëàíóþòü ïðîâåñòè

ìîäåðí³çàö³þ îáëàäíàí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â (²ÒÏ). Ï³ñ-

ëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó âîíè àâòîìàòè÷íî ðå-
ãóëþâàòèìóòü ïîäà÷ó
òåïëà ó ïðèì³ùåííÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîãîäíèõ
óìîâ. Ïðî öå ïîâ³äîìè-
ëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåí-
êî çà ï³äñóìêàìè íàðà-
äè ç êåð³âíèêàìè ðàéîí-
íèõ óïðàâë³íü îñâ³òè.

«Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëà-
äà äîòðèìóºòüñÿ âèêî-
íàííÿ ïðîãðàìè ç åíåðãî-
çáåðåæåííÿ,òîìó òàê³ çà-
õîäè ç âïðîâàäæåííÿ
åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõ-
íîëîã³é, îñîáëèâî â íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ³í-

øèõ ïðèì³ùåííÿõ áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè, º íàäâàæ-
ëèâèìè»,— íàãîëîñèëà
âîíà.

Çà ñëîâàìè Ãàííè Ñòà-
ðîñòåíêî, ó ðàìêàõ öüî-
ãî ïðîåêòó ì³ñòî ïëàíóº
ïðîâåñòè êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò ²ÒÏ ó ïîíàä 320-òè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

«Ó 220-òè çàêëàäàõ
îáëàäíàííÿ ìîäåðí³çó-
þòü âæå â öüîìó ðîö³, ùå
100 — ó íàñòóïíîìó. Êð³ì
òîãî, ó 2016 ðîö³ ìè ðîç-
ðàõîâóºìî ìîäåðí³çóâà-
òè ùå 200 ²ÒÏ çà êîøòè
³íâåñòîð³â. Ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó ëèøå öüîãî ðî-
êó ìè âèä³ëèëè íà ö³
çàõîäè 11 ìëí ãðí»,— äî-
äàëà âîíà �

Øê³ëüí³ òåïëîïóíêòè ìîäåðí³çóþòü

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå
êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó
ïðîâàäæåíí³, ðîçïî÷àòîìó ñòî-
ñîâíî äâîõ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â,
ÿê³ âèêðàäàëè ìàéíî ç îðåíäî-
âàíèõ êâàðòèð.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó»
â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêó-
ðàòóðè, äâîº çëîâìèñíèê³â çíà-
õîäèëè îãîëîøåííÿ íà ³íòåðíåò-
ñàéòàõ ùîäî ïîäîáîâî¿ çäà÷³ â
îðåíäó êâàðòèð, ï³ñëÿ ÷îãî äîìî-
âëÿëèñÿ ç âëàñíèêàìè ïîìåø-

êàíü ïðî ¿õ îãëÿä òà ïîäàëüøó
îðåíäó.

Îòðèìàâøè êëþ÷³ â³ä êâàðòè-
ðè, çëîä³¿ âèêðàäàëè ç îðåíäîâà-
íîãî ïîìåøêàííÿ óñþ òåõí³êó òà
³íø³ ïðåäìåòè ïîáóòó, ï³ñëÿ ÷îãî
çáóâàëè öå ìàéíî ÷åðåç ²íòåðíåò.

Çà öèì ôàêòîì â³äêðèòî êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Íàðàç³
ïðîêóðàòóðîþ Ãîëîñ³ºâà êðàä³ÿì
ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷è-
íåíí³ çëî÷èíó òà ñóäîì îáðàíî
çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëî-
äîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó �

Ó ñòîëèö³ âèêðèëè çëîä³¿â,
ÿê³ îáêðàäàëè îðåíäîâàí³ êâàðòèðè

ÖÜÎÃÎ ðîêó Êè¿â âçÿâ ó÷àñòüó ì³æíàðîäíîìó Smart City
êîíãðåñ³ â Áàðñåëîí³, íà ÿêîìó êîìïàí³¿, äåëåãàö³¿ ç
ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó ïðåäñòàâëÿþòü ñâî¿ ð³øåííÿ ùî-
äî çàïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é â æèòòÿ ì³ñò.
Òàê,êîìàíäà Kyiv Smart City ïðåçåíòóâàëà ïðîåêò «Â³ä-
êðèòèé áþäæåò», ÿêèé öüîãî ðîêó áóâ óñï³øíî çàïðî-
âàäæåíèé ó Êèºâ³.

«Íà êîíãðåñ³ â Áàðñåëîí³ êîìïàí³¿ ïðåäñòàâëÿ-
þòü ñâî¿ ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ ð³çíèõ òåõíîëîã³é, ùî
ðîáëÿòü ì³ñòà «ðîçóìíèìè» ³ çðó÷íèìè äëÿ æèò-
òÿ. Òóò â³äáóâàþòüñÿ ïðåçåíòàö³¿ íàéïðîãðåñèâí³-
øèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó, òàêèõ ÿê Íüþ-Éîðê, Áàðñåëî-
íà, Ñòàìáóë, Òåëü-Àâ³â, Òàëë³íí òà áàãàòüîõ ³íøèõ.
Òîáòî ôàõ³âö³ ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì, ÿê âîíè çà-
ïðîâàäæóâàëè òåõíîëîã³¿, ÿê ïîë³ïøóâàëè æèòòÿ
ìåøêàíö³â»,— ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ.— Ïðèºìíî çàçíà÷èòè, ùî Êè-
¿â òàêîæ áóëî ã³äíî ïðåäñòàâëåíî. Äîïîâ³äü ïðî

ïðîåêò «Â³äêðèòèé áþäæåò» âèêëèêàëà âåëè÷åç-
íèé ³íòåðåñ».

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ äîäàâ, ùî â ðàì-
êàõ êîíôåðåíö³¿ êîìàíäîþ Kyiv Smart City áóëî ïðîâå-
äåíî ðÿä âàæëèâèõ çóñòð³÷åé. Çîêðåìà ç àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ ì³ñòà Áàðñåëîíà, à òàêîæ  ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðî-
â³äíèõ êîìïàí³é IBM,Microsoft, SAP, Cisco, íà ÿêèõ îá-
ãîâîðþâàëàñü ìîæëèâ³ñòü çàïðîâàäæåííÿ òèõ ÷è ³í-
øèõ òåõíîëîã³é ó Êèºâ³ �

Êè¿â ïðåäñòàâèëè íà Smart
City êîíãðåñ³ â Áàðñåëîí³

ÔÀÕ²ÂÖ² «Êè¿âçåëåíáóäó» çä³éñíèëè óñ³ çàõîäè ç â³äíîâëåííÿ çå-
ëåíî¿ òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî». Òàê, çà
³íôîðìàö³ºþ êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ íàðàç³ â³äíîâëåíî 5,5 òèñ.
êâ. ì çåëåíî¿ çîíè, à ñàìå: çàâåçåíî ðîñëèííèé ´ðóíò òà âëàøòîâà-
íî ãàçîíè, çàì³íåíî òâåðäå ïîêðèòòÿ.

Òàê³ ðîáîòè ïðîâåäåí³ íà 528-ìè îá’ºêòàõ, çîêðåìà íà âóëèöÿõ
Çîä÷èõ, Áëþõåðà, Âèøãîðîäñüê³é, Ðåâóöüêîãî, Ôðóíçå, Çàáîëîòíî-
ãî òîùî.

Çà ñëîâàìè ãåíäèðåêòîðà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ñåðã³ÿ Ñèìîíîâà,
êîìóíàëüíèêè ñâî¿ çàâäàííÿ âèêîíóþòü â÷àñíî ³ ïðîôåñ³éíî, àáè
ìåøêàíöÿì ì³ñòà áóëî êîìôîðòíî òà çàòèøíî �

27 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ î 19.00 íà ñöå-
í³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àêà-
äåì³÷íîãî òåàòðó îïåðåòè çà àä-
ðåñîþ: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³â-
ñüêà (×åðâîíîàðì³éñüêà), 53/3
â³äáóäåòüñÿ ñèìôîí³÷íèé êîí-
öåðò «Ñèìôîí³ÿ îñåí³».

Äî êîíöåðòíî¿
ïðîãðàìè óâ³é-
äóòü õ³òè íå ò³ëü-
êè çàðóá³æíèõ, à
é óêðà¿íñüêèõ
êîìïîçèòîð³â.
Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â
çâó÷àòèìå ñèì-
ôîí³÷íèé îð-
êåñòð, ÿêèé âèêî-
íóâàòèìå ìóçè÷-
í³ òâîðè àâòîð³â
ð³çíèõ åïîõ, ñòè-
ë³â òà æàíð³â,à ñà-
ìå: Äæ. Ïó÷÷³í³,
Â.-À.Ìîöàðòà,Äæ.

Ðîññ³í³. É. Áðàìñà, Ï. ×àéêîâ-
ñüêîãî, Ô. Ìåíäåëüñîíà, Äæ. Âåð-
ä³, Ê. Âåáåðà, Ì. Ìóñîðãñüêîãî.

Â³äêðèòòÿì äëÿ êèÿí ñòàíóòü
ïðåì’ºðè íîìåð³â «Ðàïñîä³ÿ äëÿ
êëàðíåòà ç îðêåñòðîì ¹ 1» Ê.
Äåáþññ³, óâåðòþðà ç îïåðè «Òà-
ºìíèé øëþá» Ä. ×³ìàðîçà, êîì-
ïîçèö³ÿ «Nimrod» Å. Åëãàðà («Åí³ã-
ìà-âàð³àö³¿», âàð³àö³ÿ ²Õ) �

Ñèìôîí³ÿ îñåí³
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