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Ïî÷àòîê çàñ³äàííÿ áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àâñÿ ³ç ñóìíî¿ íî-
òè. Àäæå öå âîñòàííº ¿¿ ÷ëåíè çáè-
ðàþòüñÿ ðàçîì ó òàêîìó ñêëàä³.
×åðåç ïåðåçàâàíòàæåííÿ ì³ñöå-
âî¿ âëàäè íàñòóïí³ ç³áðàííÿ «áþ-
äæåòêè» ïðîâîäèòèìóòüñÿ ç íî-
âèìè ïðåäñòàâíèêàìè. Â³äòàê,
íèí³øíÿ áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ ïåðåä
òèì, ÿê ïåðåäàòè åñòàôåòó íîâ³é,
çàñëóõàëà ïèòàííÿ ³ ð³øåííÿ ïî
âèêîíàííþ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
äîêóìåíòà ñòîëèö³. Ïåðøå ïèòàí-
íÿ ïîðÿäêó äåííîãî ñòîñóâàëîñÿ
âèêîðèñòàííþ êîøò³â â ïðîãðà-
ì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ
Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê ïðîçâ³òóâàâ,
ùî çà öåé ð³ê íàéã³ðøå âèêîíàí-
íÿ áþäæåòó ó Äåïàðòàìåíò³ æèò-
ëîâîãî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, à öå 45%. Òàêîæ â³í ïîâ³äî-
ìèâ, ÿê³ îá’ºêòè ùå íå çäàí³ ³ íà
ÿê³ áóëè âèä³ëåí³ äîäàòêîâ³ êîø-
òè. «Çàðàç ïðîäîâæóþòüñÿ ðåìîíò-
í³ ðîáîòè íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìî-
ãè, áóä³âíèöòâî êàíàë³çàö³éíîãî
êîëåêòîðà ïî âóëèö³ Ñòåöåíêà, íà
ùî ïåðåäáà÷åíî 4901 òèñ. ãðí, ó
òîìó ÷èñë³ íà ïîãàøåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³. Òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ

Îëåêñàíäð³âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàð-
í³ òà Êè¿âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 12. Òàêîæ ïðîäîâæóºòüñÿ áó-
ä³âíèöòâî äðóãî¿ íèòêè ãîëîâíî-
ãî ì³ñüêîãî êîëåêòîðà, íà öåé ïå-
ð³îä ëèøå çàòâåðäæåíèé ãðàô³ê
áóä³âíèöòâà»,— çàçíà÷èâ Ìèêî-
ëà Ïîâîðîçíèê. ² öå äàëåêî íå âåñü
ñïèñîê îá’ºêò³â, ÿêèé áóäå ïåðå-
íåñåíèé íà íàñòóïíèé ð³ê. Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àí-
äð³ÿ Ñòðàíí³êîâà, â ãðóäí³ äåïó-
òàòè ïðîâîäèòèìóòü äåòàëüíèé
àíàë³ç, ùî âñòèãëè çðîáèòè äå-
ïàðòàìåíòè çà ñ³÷åíü — æîâòåíü
íèí³øíüîãî ðîêó. «Â ãðóäí³ ì³ñÿ-
ö³ ìè çàïðîñèìî âñ³õ ãîëîâíèõ
ðîçïîðÿäíèê³â. Íàéïåðøå òèõ, ó
êîãî íèçüêå âèêîíàííÿ áþäæå-
òó — öå Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ïðî-
àíàë³çóºìî, ÷îìó áóëè çàòðèìêè
³ç çàêóï³âëåþ òðàìâà¿â. ßêùî öå
âòðó÷àííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êî-
ì³òåòó, ìè öå ðîçãëÿíåìî ³ âíå-
ñåìî íà âèêîíàííÿ íà íàñòóïíèé

ð³ê. Òàê ñàìî ïî ³íøèì îá’ºêòàì
áóäåìî ðîçáèðàòèñÿ»,— ïîÿñíèâ
ïàí Ñòðàíí³êîâ. Òàêîæ â³í ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íà íàñòóïíîìó çàñ³äàíí³
áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ êîðåãóâàòè-
ìóòü íèí³øí³é áþäæåò, àáè ïîâ-
í³ñòþ éîãî ðåàë³çóâàòè. Îêð³ì
öüîãî, íà çàñ³äàíí³ ïîðàäóâàëè ³
ïðèºìíèìè öèôðàìè. Â³äòàê, äî
çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó íà-
ä³éøëî á³ëüøå êîøò³â, í³æ ïåðåä-
áà÷àëîñÿ, à öå ïîíàä 11 ìëí ãðí.
Îñíîâíèì äæåðåëîì íàïîâíåí-
íÿ çàëèøàºòüñÿ ïîäàòîê òà çá³ð
íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Äåÿê³
êîøòè ïëàíóþòü ñïðÿìóâàòè íà
çá³ëüøåííÿ çàðïëàò íàñòóïíîãî
ðîêó òà íà ïîãàøåííÿ âíóòð³ø-
íüî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Íàãàäàºìî, ùî
çàãàëîì áþäæåò ì³ñòà Êèºâà 2015
ðîêó ñêëàäàâ ïðèáëèçíî 28 ìëðä
380 ìëí ãðí. Ó òîìó ÷èñë³ çàãàëü-
íèé ôîíä ñòàíîâèâ 19 ìëðä 
460 ìëí ãðí.

Äî ñëîâà, ïåðåãëÿíóòè äåòàëü-
íî, ÿê âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîøòè
ìîæíà â ïðîãðàì³ åëåêòðîííîãî
áþäæåòó �

Ï³ä ê³íåöü ðîêó áþäæåò ì³ñòà âèêîðèñòàíèé íà
82%. Îñíîâíà ÷àñòèíà êîøò³â áóëà ñïðÿìîâàíà íà
ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Â³äòàê
áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ ìàº íàì³ð óæå íàñòóïíîãî òèæíÿ
ó íîâîìó ñêëàä³ ðîçãëÿäàòè ïðîåêòè ð³øåííÿ ç
ïðèéíÿòòÿ áþäæåòó íà 2016 ð³ê.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Íà Áåññàðàáñüêîìó
ðèíêó íå ò³ëüêè
òîðãóâàòèìóòü,
à é â³äïî÷èâàòèìóòü

Ì³ñüêà âëàäà çáåðåæå Áåññàðàáêó, à

òàêîæ ïëàíóº ¿¿ ðîçâèâàòè ÿê ì³ñöå äëÿ

â³äïî÷èíêó, ïðî öå çàÿâèâ äèðåêòîð

Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà Ìàêñèì Êóçü-

ìåíêî.Çàðàç ôàõ³âö³ íàïðàöüîâóþòüïðî-

ïîçèö³¿ ùîäî ÿê³ñíèõ çì³í, ÿê³ â³äáó-

äóòüñÿ íà ðèíêó âæå íàéáëèæ÷èì ÷à-

ñîì.Îäíàê ðîáî÷³ òà òîðãîâ³ ì³ñöÿ áó-

äå çáåðåæåíî, çàïåâíèâ ïîñàäîâåöü.

«Çì³íþâàòè çîâí³øí³é âèãëÿä Áåñ-

ñàðàáêè í³õòî íå áóäå, îñê³ëüêè öå

ïàì’ÿòíèê àðõ³òåêòóðè ³ îäíå ç íàé-

á³ëüø çíàíèõ ì³ñöü ó ñòîëèö³, âàæëè-

âèé òóðèñòè÷íèé îá’ºêò. Ìè ïëàíóºìî

çáåðåãòè àâòåíòè÷í³ñòüòà êîëîðèò ôà-

ñàäó,âñþ ë³ïíèíó,äåêîðàòèâí³ áàëêîí-

÷èêè.Ðèíîê ïîáóäîâàíèé ó 1912 ðîö³,

àëå ³ñòîðè÷íà ö³íí³ñòü äàíîãî ì³ñöÿ

ïîâí³ñòþ íå ðîçêðèòà. Â ªâðîï³ ç òà-

êèõ ðèíê³â ðîáëÿòü ì³ñöÿ äëÿ òóðèñò³â

³ â³äïî÷èíêó—äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà»,—

çàçíà÷èâ Ìàêñèì Êóçüìåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè,âíóòð³øí³é ïðîñ-

ò³ð Áåññàðàáêè ìîæå áóòè çì³íåíèé

çà ïðèíöèïîì ðèíêó Ñàí-Ì³ãåëü ó

Ìàäðèä³,äå ëþäè íå ëèøå ïðîäàþòü

îðãàí³÷í³ ïðîäóêòè,à é â³äïî÷èâàþòü.

«Âå÷îðàìè òàì çáèðàþòüñÿ æè-

òåë³ ì³ñòà, ³ â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà

ñâîºð³äíå êàôå ç ð³çíèìè äåë³êàòå-

ñàìè, à íà âóëèö³ á³ëÿ ðèíêó ãðàþòü

ìóçèêàíòè»,—ðîçïîâ³â äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó.

Çì³íè ìàþòü áóòè íå ëèøå çîâ-

í³øí³ìè, êîñìåòè÷íèìè.Ðèíîê ïåðå-

áóâàº â òàêîìó ñòàí³,ùî âàæëèâî,àáè

âîíè áóëè ïåðåäóñ³ì ïðàêòè÷íèìè.

Ìîâà éäå ïðî âïîðÿäêóâàííÿ òîðãî-

âèõ ðÿä³â, çîíóâàííÿ,ïàðêóâàííÿ äëÿ

êë³ºíò³â, çàì³íó ³íæåíåð³¿, îíîâëåí-

íÿ êîíñòðóêö³¿, ï³äâàëó òà ñòåë³.

Íà Ïå÷åðñüêîìó ìîñòó
âñòàíîâèëè ñó÷àñí³
åëåìåíòè îñâ³òëåííÿ

Öüîãî òèæíÿ ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò»

êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòî-

äîð» ðîçïî÷àâ âñòàíîâëåííÿ ê³íöå-

âèõ òà ñâ³òëîïîâåðòàëüíèõ åëåìåí-

ò³â ³ç ï³äâèùåíèìè ñâ³òëîïîâåðòàëü-

íèìè âëàñòèâîñòÿìè.

Òàê, âêàçàí³ åëåìåíòè âñòàíîâëå-

íî íà Ïå÷åðñüêîìó ìîñòó. Çàáåçïå-

÷åííÿ äîäàòêîâî¿ âèäèìîñò³ îãîðî-

äæåííÿ íà øòó÷íèõ ñïîðóäàõ äàñòü

ìîæëèâ³ñòü âîä³ÿì ñâîº÷àñíî çîð³-

ºíòóâàòèñÿ âíî÷³ àáî ïðè íåñïðèÿò-

ëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâàõ òà ñïðèÿòè-

ìå ï³äâèùåííþ ð³âíÿ áåçïåêè ðóõó íà

âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðåæ³ ñòîëèö³.

íîâèíè

Ïðîçâ³òóâàëè 
³ ðîçïóñòèëèñü
� Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ ïðîâåëà îñòàííº çàñ³äàííÿ ó ñòàðîìó ñêëàä³

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ìàº íàì³ð óæå íàñòóïíîãî òèæíÿ ó íîâîìó ñêëàä³ ðîçãëÿíóòè ïðîåêòè ð³øåííÿ ç ïðèéíÿòòÿ
ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà ñòîëèö³ íà 2016 ð³ê
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 

вул. Здолбунівська, 11�в (13) у Дарницькому районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 115/2018 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 51 — 53
Закону України «Про природно�заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у насе�
лених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комуналь�
ного господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального використання і збереження зеле�
них насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,36��а

за�адресою:�в�л.�Здолб�нівсь�а,�11-в�(13)���Дар-

ниць�ом��районі�міста�Києва�(�адастровий�но-

мер�8 000 000 000:90:146:028)�стат�с�с�вер�.

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

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

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

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381,�та�продовжених�на�період�до�2015

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

27.11.2009�№ 714/2783�(Таблиця�2�«Озелене-

ні�території�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,

що�відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ді-

лян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до

перелі���с�верів�Дарниць�о�о�район�.

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

ню�зелених�насаджень�Дарниць�о�о�район�

міста�Києва�здійснити�відповідні�ор�анізацій-

но-правові�заходи�щодо�оформлення�права

постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою

площею�0,36��а�за�адресою:�в�л.�Здолб�нівсь�а,

11-в�(13)���Дарниць�ом��районі�міста�Києва

(�адастровий�номер 8 000 000 000:90:146:028).

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

ню�зелених�насаджень�Дарниць�о�о�район�

міста�Києва�здійснити�ор�анізаційно-правові

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

площею�0,36��а�за�адресою:�в�л.�Здолб�нівсь�а,

11-в�(13)���Дарниць�ом��районі�міста�Києва

(�адастровий�номер�8 000 000 000:90:146:028).

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 16 квітня 2015 року № 407/1272 «Про присвоєння 

імені Кравчука Володимира середній загальноосвітній 
школі І�ІІІ ступенів № 275 Деснянського району міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 118/2021 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За�

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним осо�
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій», враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань від 25 лютого 2015 ро�
ку № 1 та у зв’язку з допущеною технічною помилкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ради�від�16��вітня�2015�ро���№ 407/1272�«Про

присвоєння�імені�Кравч��а�Володимира�серед-

ній�за�альноосвітній�ш�олі�І-ІІІ�ст�пенів�№ 275

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва»,�а�саме:

1.1.�Назв��рішення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Про�присвоєння�імені�Кравч��а�Володимира

ш�олі�І-ІІІ�ст�пенів�№ 275�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва».

1.2.�П�н�т�1�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:�«1.�Присвоїти�ш�олі�І-ІІІ�ст�пенів�№ 275�Дес-

нянсь�о�о�район��міста�Києва�ім’я�Кравч��а

Володимира».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

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

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

місь�ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�-

вання,�ре�іональних�та�міжнародних�зв’яз-

�ів�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної�по-

літи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про тимчасову заборону використання для будівництва 
земельної ділянки на вулиці Гоголівській, 32

Рішення Київської міської ради № 139/2042 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 141 Земельного Кодексу України, статей 25, 31, 32 Закону України «Про оренду зем�

лі», пункту є) статті 141 Земельного кодексу України, Європейської ландшафтної конвенції (ратифікація від
07.09.2005), пунктів 7.2, 9 та підпунктів а), в) пункту 14 договору оренди земельної ділянки від 26.01.2004 № 91�
6�00209, укладеного між Київською міською радою та приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія
«Віта», враховуючи численні грубі порушення приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія «Віта» зе�
мельного законодавства, зокрема порушення містобудівного законодавства та законодавства у сфері охо�
рони культурної спадщини, що підтверджується наказом Інспекції Державного архітектурно�будівельного
контролю у м. Києві від 25.06.2014 «Про скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних
робіт по вул. Гоголівська, 32�в» за результатами розгляду подання прокуратури Шевченківського району м.
Києва № 66�4884 вих. № 14 від 28.05.2014 про усунення порушень вимог містобудівного законодавства, а та�
кож постановою Міністерства культури України від 28.04.2014 № 697/10�3/61�14 «Про застосування фінансо�
вих санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини», залишеною в силі рішенням
Київського апеляційного адміністративного суду від 30.09.2014 № 826/6308/14 за позовом приватного акціо�
нерного товариства «Авіакомпанія «Віта» до Міністерства культури України, третя особа орган самооргані�
зації населення «Комітет мікрорайону «Центр�3», беручи до уваги унікальне значення, котре має для Києва
та киян Обсерваторна гірка, яка разом із своїми схилами (включаючи ділянку забудови) та історичним Пав�
лівським сквером — пам’яткою садово�паркового мистецтва, розташованого біля її підніжжя, утворює єди�
ний природний історико�культурний ландшафтний комплекс, що має особливу історико�культурну, еколо�
гічну та науково�археологічну цінність, зважаючи на хвилю протестів місцевої громади та широких кіл науко�
во�експертної громадськості Києва, включаючи видатних діячів науки та мистецтва України, спричинених
незаконними діями забудовника — приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Віта», Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Тимчасово�заборонити�приватном��а�ціо-

нерном��товариств��«Авіа�омпанія�«Віта»�пра-

во��орист�вання�для�б�дівництва�земельної�ді-

лян�и�площею�0,2237��а,�що�вини�ло�на�під-

ставі�до�овор��оренди�цієї�земельної�ділян�и,

��ладено�о�між�приватним�а�ціонерним�това-

риством�«Авіа�омпанія�«Віта»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�радою,�до��с�нення�раніше�виявлених�по-

р�шень�шляхом�ви�онання�нижченаведених�ви-

мо�:

1.1.�По�одження�Міністерством���льт�ри

У�раїни�ново�о�істори�о-містоб�дівно�о�об-

ґр�нт�вання�ви�ористання�земельної�ділян�и

площею� 0,2237� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:187:0012)�з�ідно�з�відповідним

листом�зазначено�о�міністерства�до�ПрАТ�«Авіа-

�омпанія�«Віта»�від�28.02.2014�№ 106/10/53-

14�(з�вимо�ою�внесення�необхідних��ори��вань

до�відповідно�о�істори�о-містоб�дівно�о�об-

ґр�нт�вання),�а�та�ож�з�ідно�з�листом�Мініс-

терства���льт�ри�У�раїни�до�ПрАТ�«Авіа�омпа-

нія�«Віта»�від�13.08.2014�№ 20606/10-2/13-14

(щодо�від�ли�ання�листа-по�одження�істори-

�о-містоб�дівно�о�обґр�нт�вання�можливості

б�дівництва�житлово�о�б�дин���на�в�л.�Го�о-

лівсь�ій,�32-в���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�надано�о�на�адрес��ПрАТ�«Авіа�омпанія

«Віта»�12.02.2013�№ 309/10/61-13)�відповідно

до�затверджених�16.01.2014�Департаментом

охорони���льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�режимів�ви�ористан-

ня�першої�підзони�домін�ючо�о�природно�о

ландшафт��з�висо�ою�істори�о-��льт�рною�цін-

ністю,�до�я�ої�належить�ця�ділян�а.

1.2.�Отримання�від�Департамент��містоб�-

д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�з�ідно�з�відповідним�листом

зазначено�о�департамент��до�ПрАТ�«Авіа�ом-

панія�«Віта»�від�08.01.2015�№ 15/0/01/27-15

(щодо,�в�том��числі,�неможливості�ви�орис-

тання�раніше�виданих�містоб�дівних��мов�та

обмежень�заб�дови�цієї�ділян�и)�нових�місто-

б�дівних��мов�та�обмежень�заб�дови�земель-

ної�ділян�и,�зазначеної���підп�н�ті�1.1�цьо�о�рі-

шення,�з��рах�ванням�затверджено�о�режим�

її�ви�ористання�та�на�підставі�по�оджено�о�Мі-

ністерством���льт�ри�У�раїни�ново�о�істори-

�о-містоб�дівно�о�обґр�нт�вання�(відповідно

до�підп�н�т��1.1�цьо�о�рішення).

1.3.�Отримання�дозвол��на�проведення�зем-

ляних�робіт�на�земельній�ділянці�площею�0,2237

�а�(�адастровий�номер�8000000000:91:187:0012).

1.4.�Отримання�дозвол��Державної�б�дівель-

ної�інспе�ції�У�раїни�на�почато��б�дівельних�ро-

біт�на�земельній�ділянці�площею�0,2237��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:91:187:0012).

2.�Надати�приватном��а�ціонерном��товари-

ств��«Авіа�омпанія�«Віта»�для�ви�онання�ви-

мо�,�передбачених�підп�н�тами�1.1�та�1.2�цьо-

�о�рішення,�три�місяці�на�ви�онання,�підп�н�-

тами�1.3,�1.4�цьо�о�рішення —�шість�місяців�з

дня�оп�блі��вання�цьо�о�рішення.

3.�У�разі�неви�онання�приватним�а�ціонерним

товариством�«Авіа�омпанія�«Віта»�вимо�,�за-

значених���підп�н�тах�1.1,�1.2,�1.3,�1.4�цьо�о

рішення,�в�стро�,�передбачений�в�п�н�ті�2�цьо-

�о�рішення,�під�от�вати�та�подати�до�с�д��від-

повідний�позов�про�розірвання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�26.01.2004.

4.�Повідомити�приватне�а�ціонерне�товари-

ство�«Авіа�омпанія�«Віта»�про�прийняте�рішен-

ня�та�оприлюднити�йо�о�в��азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�зпитань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування автозаправного комплексу 
на просп. Московському (з’їзд на просп. Героїв Сталінграда) 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 143/2046 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та врахо�
вуючи те, що право комунальної власності на земельну ділянку зареєстровано у Державному реєстрі речо�
вих прав на нерухоме майно, а межі та цільове призначення земельної ділянки не змінюються, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ»КОНЦЕРН�ГАЛНАФТОГАЗ»,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�орен-

д��на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,3500

�а���том��числі�в�межах�червоних�ліній�0,0187

�а� та� 0,0307� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:194:0051,�витя��з�Державно�о

земельно�о��адастр��№�НВ-8000107952014),�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автозаправно-

�о��омпле�с��на�просп.�Мос�овсь�ом��(з’їзд�на

просп.�Героїв�Сталін�рада)�із�земель��ом�наль-

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

єва,���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на

нер�хоме�майно�(до�овір���півлі-продаж��авто-

заправно�о��омпле�с��від�29.11.2013�№ 9815)

(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�А-21741,�заява�ДЦ

№ 01040-000181569-014�від�09.07.2015).

2.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛНАФТОГАЗ»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

2.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

2.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�15.07.2015

№ 057041-12721.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

2.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�за�онодавства.

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

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим�при-

значенням�тя�не�за�собою�припинення�права

�орист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про започаткування у місті Києві щорічного проведення 
міжнародного громадського, культурно�просвітницького 

свята — Всесвітнього дня здоров’я
Рішення Київської міської ради № 475/1339 від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 39 Конституції України, Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ»,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 24.06.1999
№ 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у місті Києві недержавних масових громад�
ських заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру»,
міжнародної традиції відзначати 7 квітня День здоров’я, глобальною ідеєю якого є пропаганда здорового
способу життя і запобігання поширенню різних захворювань, публічні заходи якого спрямовані на залучен�
ня уваги громадськості, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Започат��вати���місті�Києві�щорічне�про-

ведення�міжнародно�о��ромадсь�о�о,���льт�р-

но-просвітниць�о�о�заход�,�а�саме:�07��віт-

ня —�Всесвітній�день�здоров’я.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

вжити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�за-

безпечення�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�на�офі-

ційном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постій-

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

рони�здоров’я�та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про перейменування вулиці 
в Печерському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 934/1798 від 3 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самовря�

дування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкуван�
ня імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», рішення Київ�
ської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження Порядку найменування об’єк�
тів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві» Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�в�лицю�Панфіловців���Пе-

черсь�ом��районі�на�в�лицю�Добровольчих�ба-

тальйонів.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�на�ви�онання

п�н�т��1�цьо�о�рішення�передбачити�видат-

�и�при��ори��ванні�бюджет��міста�Києва�на

2015�рі�.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’з�ів�і�постійн�

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

т�ри�та�т�ризм�.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 16 березня 2015 року № 220 «Про створення
Київської міської призовної комісії з проведення чергового

призову громадян України на строкову військову службу 
до Збройних Сил України та інших військових формувань 

України у квітні�травні 2015 року»
Розпорядження № 495 від 26 травня 2015 року

У зв’язку з внесенням змін до Указу Президента України від 17 лютого 2015 року № 88 «Про строки прове�
дення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в
запас військовослужбовців у 2015 році»:

Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�16�березня�2015

ро���№ 220�«Про�створення�Київсь�ої�місь�ої

призовної��омісії�з�проведення�чер�ово�о�при-

зов���ромадян�У�раїни�на�стро�ов��війсь�ов�

сл�жб��до�Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�вій-

сь�ових�форм�вань�У�раїни����вітні-травні�2015

ро��»,�та�і�зміни:

��за�олов���та�п�н�ті�1�розпорядження�сло-

ва�та�цифри�«�вітні-травні�2015�ро��»�заміни-

ти�словами�та�цифрами�«�вітні-червні�2015�ро-

��»;

��підп�н�ті�4.1�п�н�т��4�розпорядження�сло-

ва�та�цифри�«12�червня�2015�ро��»�замінити

словами�та�цифрами�«10�липня�2015�ро��».

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 29 жовтня 2014 року № 1234 
«Про уповноваження посадових осіб складати протоколи 

про адміністративні правопорушення»
Розпорядження № 496 від 26 травня 2015 року

Відповідно до пунктів 2, 2�1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопору�
шення, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 27 січня 2011 року № 90 «Про затвердження Положення про Департамент містобудування та архі�
тектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�29�жовтня�2014

ро���№ 1234�«Про��повноваження�посадових

осіб�с�ладати�прото�оли�про�адміністративні

правопор�шення»�та�і�зміни:

1.1.�Підп�н�т�1.4�п�н�т��1�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«1.4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�за�статтею�152�КУпАП:

начальни�а�відділ��ре�лами�Департамент�;�

�оловних�спеціалістів�відділ��ре�лами�Де-

партамент�;�

провідних�спеціалістів�відділ��ре�лами�Де-

партамент�.»

1.2.�П�н�т�1�доповнити�новим�підп�н�том�та-

�о�о�зміст�:

«1.12.�Ком�нально�о�підприємства�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�«Київре�лама»�за�статтею

152�КУпАП:

начальни�а�відділ���онтролю�та�облі���ре�-

ламних�засобів;

�оловних�спеціалістів�відділ���онтролю�та

облі���ре�ламних�засобів;

провідних�спеціалістів�відділ���онтролю�та

облі���ре�ламних�засобів.»
Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Заходів з оновлення зеленої зони 
м. Києва, запланованих Київським комунальним об’єднанням
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста

«Київзеленбуд» на 2015 рік
Розпорядження № 497 від 26 травня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк�
тів», рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» (із зміна�
ми та доповненнями), рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 384/6600 «Про затвердження Поряд�
ку видалення зелених насаджень на території міста Києва», з метою виконання робіт з озеленення, капіталь�
ного ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшення санітар�
ного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Заходів�з�оновлен-

ня�зеленої�зони�м.�Києва,�заплановані�Київ-

сь�им��ом�нальним�об’єднанням�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»�на�2015�рі�,�затвердже-

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

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

ної�адміністрації)�від�25�люто�о�2015�ро���№ 165,

ви�лавши�їх�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

фінанс�вання�Заходів�з�оновлення�зеленої�зо-

ни,�що�затверджені�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�за�рах�но��бюджетних�призначень,�пе-

редбачених���спеціальном��фонді�бюджет��міс-

та�Києва�на�2015�рі��по��од��тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�240900�«Цільові�фонди,��творені�Вер-

ховною�Радою�Автономної�Респ�блі�и�Крим,

ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�і�місцеви-

ми�ор�анами�ви�онавчої�влади».

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�

Про внесення змін до переліку об’єктів капітального ремонту
парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві

на 2015 рік
Розпорядження № 500 від 26 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 парків
і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік:

Унести�зміни�до�перелі���об’є�тів��апіталь-

но�о�ремонт��пар�ів�і�с�верів�та�влашт�вання

об’є�тів�бла�о�строю���місті�Києві�на�2015�рі�,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�18�люто�о�2015

ро���№ 127,�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 продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами

Розпорядження № 503 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�103�дозволи.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

довжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоря-

дження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а

��випад���змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(під-

ходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,

я�і�з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних�ре�ламних�засобів,—�до�настання�та-

�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).
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4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 536 від 5 червня 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�8�дозволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження.

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до складу координаційної ради 
з питань протидії торгівлі людьми при виконавчому органі 

Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 535 від 5 червня 2015 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи координаційної ради з пи�

тань протидії торгівлі людьми при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації):

Внести�зміни�до�с�лад���оординаційної�ра-

ди�з�питань�протидії�тор�івлі�людьми�при�ви�о-

навчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�затвер-

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

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

жавної�адміністрації)�від�08��вітня�2013�ро��

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�01��р�дня�2014

ро���№ 1405),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 16 лютого 2015 року № 119 
«Про Програму економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2015 рік»
Розпорядження № 543 від 5 червня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 травня 2015 року № 461/1325 «Про внесення змін до Про�
грами економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 28.01.2015 № 59/924», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2015�рі�,�доведених�до�департаментів,��прав-

лінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ідно�з

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

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

ної�адміністрації)�від�16�люто�о�2015�ро��

№ 119�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�»,�а�са-

ме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�;

перелі���об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

я�і�спор�дж�ються�за�замовленням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��не-

бюджетних��оштів,�ви�лавши�їх�в�нових�реда�-

ціях,�що�додаються.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про будівництво громадських вбиралень на Андріївському
узвозі у Подільському районі

Розпорядження № 542 від 5 червня 2015 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону Укра�

їни «Про благоустрій населених пунктів», статей 5, 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з
метою забезпечення належного санітарно�епідеміологічного стану території, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1.�Визначити�Подільсь���районн��в�місті�Ки-

єві�державн��адміністрацію�замовни�ом�прое�-

т�вання�та�ви�онання�робіт�з�б�дівництва��ро-

мадсь�их�вбиралень�на�Андріївсь�ом���звозі��

Подільсь�ом��районі.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�в��становленом��поряд��:

2.1.�У�разі�необхідності�оформити�право��о-

рист�вання�земельними�ділян�ами�для�б�дів-

ництва��ромадсь�их�вбиралень�на�Андріївсь�о-

м���звозі���Подільсь�ом��районі.

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

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

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Отримати�вихідні�дані�для�прое�т�ван-

ня.

2.4.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тно-�ошторисної�до��ментації.

2.5.�До�почат���б�дівництва�одержати�до-

зволи�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,

що�реаліз�є�державн��політи�����сфері�охоро-

ни���льт�рної�спадщини —�Міністерства���ль-

т�ри�У�раїни,��правління�охорони���льт�рної

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

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

трації)�на�ви�онання�зазначених�робіт.

2.6.�Під�час���ладення�до�овор��підряд��на

б�дівництво�об’є�тів�обов’яз�ово�передбача-

ти��мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�тів.

2.7.�Фінанс�вання�робіт�з�прое�т�вання�та

б�дівництва��ромадсь�их�вбиралень�на�Андрі-

ївсь�ом���звозі���Подільсь�ом��районі�здійс-

нити�за�рах�но���оштів,�зал�чених���встанов-

леном��поряд��.

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

біт�з�б�дівництва��ромадсь�их�вбиралень�на

Андріївсь�ом���звозі���Подільсь�ом��районі�це

майно�безоплатно�зарахов�ється�до��ом�наль-

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

єва.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію будівлі на вул. Олійника, 21 під відділ (Центр)
надання адміністративних послуг апарату Дарницької районної

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 541 від 5 червня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ад�
міністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затверджен�
ня Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалі�
зацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», з метою наближення
точок надання адміністративних послуг до місць проживання громадян, в межах повноважень органу місце�
вого самоврядування:

1.�Визначити�Дарниць���районн��в�місті�Ки-

єві�державн��адміністрацію�замовни�ом�прое�-

т�вання�та�ре�онстр��ції�б�дівлі�на�в�л.�Олій-

ни�а,�21�під�відділ�(Центр)�надання�адміністра-

тивних�посл���апарат��Дарниць�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації.

2.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

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

ре�онстр��ції�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження.

2.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�прое�тно-�ошторисної�до��ментації���вста-

новленом��поряд��.

2.3.�Генеральні�прое�тн��та�підрядн��ор�аніза-

ції�визначити�відповідно�до�вимо��за�онодавства.

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

давства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельно-монтажних�робіт.

2.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та�на�в�л.�Олійни�а,�21

обов’яз�ово�передбачати��мови�щодо�надан-

ня�підрядни�ами��арантії�я�ості�ви�онаних�ро-

біт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�ата-

ції�об’є�та.

2.6.�Подати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�об’є�та,�зазначе-

но�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про-

е�тів�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���міста�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро-

�и�за�рах�но���оштів�бюджет��м.�Києва.

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

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

2015�році�б�де�здійснюватись�в�межах�по�аз-

ни�ів,�передбачених�Про�рамою�е�ономічно-

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

2.8.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення

робіт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но�в��становленом��поряд���зарахов�ється�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Святого великомученика 

Георгія Побідоносця Української  Православної Церкви 
у Деснянському районі м. Києва»
Розпорядження № 540 від 5 червня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 11 березня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 11 березня 2015 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Свято�о�вели�ом�чени�а�Ге-

ор�ія�Побідоносця�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�до-

дається.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва зовнішньої 

водопровідної мережі товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІНВЕСТ НОВАЦІЯ»

Розпорядження № 539 від 5 червня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ НОВАЦІЯ» (листи
від 16 грудня 2014 року № 179, від 25 лютого 2015 року № 22, від 10 березня 2015 року № 27) та Протокол № 1 За�
гальних Зборів Учасників від 06 січня 2015 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування ін�
женерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

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

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�зовнішню�водопровідн�

мереж��товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ІНВЕСТ�НОВАЦІЯ»�з�ідно�з�додат�ом,�в

межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�про

передач��в��правління�від�ритом��а�ціонерно-

м��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�власністю�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�від�20�лис-

топада�2003�ро���(в�реда�ції�до�овор��на�во-

лодіння�та��орист�вання�майном�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�від�01��р�дня�2006�ро-

��),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»

та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією.

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

Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-
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ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

вжити�заходів�щодо�приймання�передачі�зов-

нішньої�водопровідної�мережі,�зазначеної��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада на честь Собору Київських святих 

Української Православної Церкви в Оболонському районі 
м. Києва»

Розпорядження № 538 від 5 червня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 16 квітня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 24 березня 2015 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:
Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�на�честь�Собор��Київсь�их

святих�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних 

мереж зовнішнього освітлення з обладнанням товариства 
з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ»

Розпорядження № 537 від 5 червня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван�
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (лист від 15 грудня 2014 року № 130/12�14 та протокол загальних збо�
рів учасників товариства від 02 грудня 2014 року № 10/2014), з метою надійного утримання та якісного обслу�
говування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�еле�тромереж

зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�-

світло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�освіт-

лення�з�обладнанням�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЖИТЛОЕКОНОМІЯ»�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�інженерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення

з�обладнанням,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про припинення Державному вищому навчальному закладу
«Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» права користування земельними 
ділянками на вул. Дмитрівській, 15�17 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 527 від 3 червня 2015 року

Відповідно до статей 17, 117, 122, 141, 142 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
враховуючи розпорядження Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації від 29.12.2001 № 310
та розглянувши звернення Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» від 01.04.2014 № 01/13�459 та від 11.04.2014 № 01/13�556, в межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�Державном��вищом��навчаль-

ном��за�лад��«Київсь�ий�національний�е�ономіч-

ний��ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана»�право�по-

стійно�о��орист�вання�земельними�ділян�ами,�а

саме:

— земельна�ділян�а�площею�0,2043��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:88:146:0001)�на�в�л.

Дмитрівсь�ій,�15-17���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин���з

підземними��аражами�на�45�машиномісць,�на-

дана�відповідно�до�п�н�т��6�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�народних�деп�татів�від�26.10.94�№33

«Про�надання�та�вил�чення�земельних�діляно�

та�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�тів»,

право��орист�вання�я�ою�посвідчено�державним

а�том�на�право�постійно�о��орист�вання�землею

від�20.04.1995�№ 88-4-00001;

— земельна�ділян�а�площею�0,1427��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:88:146:0002)�на�в�л.

Дмитрівсь�ій,�15-17���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин��,�на-

дана�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�01.07.96�№ 1023�«Про�на-

дання�Київсь�ом��державном��е�ономічном���ні-

верситет��земельної�ділян�и�для�б�дівництва�жи-

ло�о�б�дин���на�в�л.�Дмитрівсь�ій,�15-17���Ра-

дянсь�ом��районі�м.�Києва»,�право��орист�ван-

ня�я�ою�посвідчено�державним�а�том�на�право

постійно�о��орист�вання�землею�від�23.09.1996

№ 88-4-00002�(справа�А-18692).

2.�Державном��вищом��навчальном��за�лад�

«Київсь�ий�національний�е�ономічний��ніверси-

тет�імені�Вадима�Гетьмана»�поверн�ти�до�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�державні�а�ти�на�право�по-

стійно�о��орист�вання�землею�від�20.04.1995

№ 88-4-00001�та�від�23.09.1996�№ 88-4-00002.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�проінформ�вати�Дер-

жавний�вищий�навчальний�за�лад�«Київсь�ий�на-

ціональний�е�ономічний��ніверситет�імені�Вади-

ма�Гетьмана»�про�прийняття�цьо�о�розпоряджен-

ня.

4.�Земельні�ділян�и�державної�власності,�зазна-

чені�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�віднести�до

земель�запас��житлової�та��ромадсь�ої�заб�до-

ви�та�передати�їх�за�а�том�приймання-передачі

до��ом�нальній�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

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

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�01.07.96�№ 1023�«Про�надання�Київ-

сь�ом��державном��е�ономічном���ніверситет�

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�жило�о�б�-

дин���на�в�л.�Дмитрівсь�ій,�15-17���Радянсь�о-

м��районі�м.�Києва».

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

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

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

лом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
та дозволу ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вул. Мельникова, 83�б 
у Шевченківському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку з підземним паркінгом
Розпорядження № 526 від 3 червня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про земле�
устрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», ста�
тей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАБЕЗПЕ�
ЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ від 14 лютого 2015
року № 13/02�377, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�з�од��на�поділ�земельної�ділян�и

державної�власності�площею�0,6898��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:91:088:0009)�на�в�л.

Мельни�ова,�83-б���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва,�я�а�переб�ває�в�постійном���орист�-

ванні�ДЕПАРТАМЕНТУ�ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ�ДЕР-

ЖАВНОЇ�СЛУЖБИ�СПЕЦІАЛЬНОГО�ЗВ’ЯЗКУ�ТА

ЗАХИСТУ�ІНФОРМАЦІЇ�УКРАЇНИ�з�ідно�з�витя-

�ом�з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�не-

р�хоме�майно�про�реєстрацію�іншо�о�речово-

�о�права�від�13�люто�о�2015�ро���№ 33575135.

2.�Надати�ДЕПАРТАМЕНТУ�ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЕРЖАВНОЇ�СЛУЖБИ�СПЕЦІАЛЬНОГО�ЗВ’ЯЗ-

КУ�ТА�ЗАХИСТУ�ІНФОРМАЦІЇ�УКРАЇНИ�дозвіл

на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�на�в�л.�Мельни-

�ова,�83-б���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною�площею�0,50��а�(земельна�ділян-

�а�державної�власності),�сформованої�відпо-

відно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,�в�по-

стійне��орист�вання�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин���з�підземним�пар-

�ін�ом�(справа�К-24423).

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про затвердження структури Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 525 від 3 червня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Укра�

їни від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», з метою впорядкування струк�
тури Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��фі-

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

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

що�додається.

2.�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�21�жовтня�2014�ро���№ 1171�«Про�за-

твердження�стр��т�ри�Департамент��фінансів

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

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

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Затверджено

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�03.06.2015�№�525

СТРУКТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Дире�тор�Департамент�

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни��Управління�фінансів�транспорт�,�зв’яз���та

сфери�посл��

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни��Бюджетно�о��правління

Бюджетне��правління

Управління�фінансів�охорони�здоров’я�та�соціально�о�захист�

Управління�фінансів�освіти,���льт�ри,�с�спільних��ом�ні�ацій,�фізичної���льт�ри�та�спорт�

Управління�фінансів�транспорт�,�зв’яз���та�сфери�посл��

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

Відділ��онтролю�розрах�н�ів�за�енер�оносії

Відділ�фінансів�б�дівельно�о��омпле�с��та��апітальних�в�ладень

Відділ�фінансів�місцевих�ор�анів�влади�і�самовряд�вання

Відділ��правління�персоналом�та�фінансів�правоохоронних�ор�анів

Юридичний�відділ

Відділ�до��ментально�о�забезпечення�та��онтролю

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та закріплення за Київським комунальним

об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» та комунальними 

підприємствами, які входять до його складу, основних засобів
Розпорядження № 524 від 3 червня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ�
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ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со�
ціальної інфраструктури», лист Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста «Київзеленбуд» від 03 грудня 2014 року № 148�01/02�3418, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпи-

ти�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за�Київ-

сь�им��ом�нальним�об’єднанням�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»�та��ом�нальними�підпри-

ємствами,�я�і�входять�до�йо�о�с�лад�,�основ-

ні�засоби�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

саджень�міста�«Київзеленб�д»�в��становлено-

м��поряд���здійснити�передач��основних�за-

собів��ом�нальним�підприємствам�по��триман-

ню�зелених�насаджень�районів�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження�та�на-

дати�до�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

ції)��опії�а�тів�приймання-передачі.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про будівництво алеї почесних поховань з окремим входом 
на території Державного історико�меморіального 

Лук’янівського заповідника
Розпорядження № 523 від 3 червня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про поховання та похорон�
ну справу», «Про охорону культурної спадщини», постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 ро�
ку № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», Порядку утримання кладовищ та інших
місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального гос�
подарства від 19 листопада 2003 року № 193, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004
року за № 1113/9712, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила бла�
гоустрою м. Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 23 квітня 2010 року № 299 «Про питання функціонування Державного історико�мемо�
ріального Лук’янівського заповідника», з метою будівництва алеї почесних поховань з окремим входом на те�
риторії Державного історико�меморіального Лук’янівського заповідника, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1.�Визначити�Державний�істори�о-мемо-

ріальний�Л��’янівсь�ий�заповідни��замовни-

�ом�розроб�и�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�та�б�дівництва�алеї�почесних�похо-

вань�з�о�ремим�входом�на�території�Держав-

но�о�істори�о-меморіально�о�Л��’янівсь�о-

�о�заповідни�а.

2.�Державном��істори�о-меморіальном�

Л��’янівсь�ом��заповідни���на�ви�онання

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження:

2.1.�Визначити�прое�тн��ор�анізацію�для�роз-

роб�и�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�для

б�дівництва�алеї�почесних�поховань�з�о�ремим

входом�на�території�Державно�о�істори�о-ме-

моріально�о�Л��’янівсь�о�о�заповідни�а���по-

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

здійснення�державних�за��півель».

2.2.�Забезпечити�затвердження�в��станов-

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

��ментації�для�б�дівництва�алеї�почесних�по-

ховань�з�о�ремим�входом�на�території�Дер-

жавно�о�істори�о-меморіально�о�Л��’янів-

сь�о�о�заповідни�а.

2.3.�Забезпечити��ори��вання�прое�т��Ге-

нерально�о�план��розвит���Державно�о�іс-

тори�о-меморіально�о�Л��’янівсь�о�о�запо-

відни�а�з��омпле�сом�б�дин�ів�і�спор�д�ад-

міністративно-�осподарсь�о�о�призначення

та�цер�ви�Святої�Катерини,�в�лючивши�алею

почесних�поховань�з�о�ремим�входом�на�те-

риторії�Державно�о�істори�о-меморіально-

�о�Л��’янівсь�о�о�заповідни�а.

2.4.�Після��ори��вання�прое�т��Генераль-

но�о�план��розвит���Державно�о�істори�о-

меморіально�о�Л��’янівсь�о�о�заповідни�а�з

�омпле�сом�б�дин�ів�і�спор�д�адміністратив-

но-�осподарсь�о�о�призначення�та�цер�ви

Святої�Катерини�забезпечити�йо�о�затвер-

дження�в��становленом��поряд��.

2.5.�Після�ви�онання�підп�н�тів�2.1�та�2.2

п�н�т��2�цьо�о�розпорядження�визначити�під-

рядн��ор�анізацію�для�б�дівництва�алеї�по-

чесних�поховань�з�о�ремим�входом�на�тери-

торії�Державно�о�істори�о-меморіально�о

Л��’янівсь�о�о�заповідни�а���поряд��,�вста-

новленом��За�оном�У�раїни�«Про�здійснен-

ня�державних�за��півель».

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

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

під�отовчих�і�б�дівельних�робіт.

2.7.�Одержати�дозвіл�центрально�о�ор�а-

н��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн�

політи�����сфері�охорони���льт�рної�спад-

щини —�Міністерства���льт�ри�У�раїни�на

проведення�робіт.

2.8.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими

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

ня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.9.�Забезпечити�б�дівництво�алеї�почес-

них�поховань�з�о�ремим�входом�на�терито-

рії�Державно�о�істори�о-меморіально�о

Л��’янівсь�о�о�заповідни�а�та�прийняття

об’є�та�в�е�спл�атацію�в��становленом��по-

ряд��.

2.10.�Під�час���ладання�до�овор��підряд�

для�б�дівництва�алеї�почесних�поховань�з

о�ремим�входом�на�території�Державно�о�іс-

тори�о-меморіально�о�Л��’янівсь�о�о�запо-

відни�а�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�ата-

ції�об’є�та.

3.�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���встановленом��поряд-

���до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

відповідні�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�об’є�та�«Б�дівництво�алеї�почесних�по-

ховань�з�о�ремим�входом�на�території�Дер-

жавно�о�істори�о-меморіально�о�Л��’янів-

сь�о�о�заповідни�а»�до�Про�рам�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�на-

ст�пні�ро�и.

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

вершення�б�дівництва�алеї�почесних�похо-

вань�з�о�ремим�входом�на�території�Держав-

но�о�істори�о-меморіально�о�Л��’янівсь�о-

�о�заповідни�а�зарахов�ється�до��ом�наль-

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

єва.

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

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

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

трації)�забезпечити�в��становленом��поряд-

���зарах�вання�майна�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва

після�завершення�б�дівництва�алеї�почесних

поховань�з�о�ремим�входом�на�території�Дер-

жавно�о�істори�о-меморіально�о�Л��’янів-

сь�о�о�заповідни�а.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пан-

телеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього
конкурсного відбору інвестиційних програм 

і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

в м. Києві
Розпорядження № 520 від 3 червня 2015 року

Відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 18 березня
2015 року № 195 «Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку», від
18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», від 27 грудня 2001
року № 1764 «Про затверджена Порядку державного фінансування капітального будівництва», наказу Мініс�
терства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України від 17 квітня
2015 року № 74 «Про затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення по�
переднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалі�
зовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», з метою забезпечення ефектив�
ного та цільового використання коштів державного фонду регіонального розвитку: 

1.�Утворити�ре�іональн���омісію�з�оцін�и�та

проведення�попередньо�о��он��рсно�о�вибо-

р��інвестиційних�про�рам�і�прое�тів�ре�іональ-

но�о�розвит��,�що�мож�ть�реалізов�ватися�за

рах�но���оштів�державно�о�фонд��ре�іонально-

�о�розвит���в�м.�Києві�та�затвердити�її�с�лад,

що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�ре�іональн�

�омісію�з�оцін�и�та�проведення�попередньо�о

�он��рсно�о�відбор��інвестиційних�про�рам�і

прое�тів�ре�іонально�о�розвит��,�що�мож�ть

реалізов�ватися�за�рах�но���оштів�державно-

�о�фонд��ре�іонально�о�розвит���в�м.�Києві,

що�додається.

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

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

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

міністрації)�від:

29�серпня�2012�ро���№ 1512�«Про�ре�іональ-

н���омісію�з�оцін�и�та�забезпечення�проведен-

ня��он��рсно�о�відбор��інвестиційних�про�рам

(прое�тів),�що�мож�ть�реаліз�ватися�за�рах�-

но���оштів�державно�о�фонд��ре�іонально�о

розвит���в�м.�Києві»;

09�вересня�2013�ро���№ 1575�«Про�зміни��

персональном��с�ладі�ре�іональної��омісії�з

оцін�и�та�забезпечення�проведення��он��рс-

но�о�відбор��інвестиційних�про�рам�(прое�тів),

що�мож�ть�реаліз�ватися�за�рах�но���оштів

державно�о�фонд��ре�іонально�о�розвит���в

м.�Києві».

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у складі робочої групи з реалізації проекту 
«Картка киянина»

Розпорядження № 522 від 3 червня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», рішень Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової
програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011—2015 роки», від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запрова�
дження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» та з метою
реалізації проекту «Картка киянина»:

Унести�зміни�до�с�лад��робочої��р�пи�з�ре-

алізації�прое�т��«Карт�а��иянина»,�затвердже-

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

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

ної�адміністрації)�від�22�вересня�2014�ро��

№ 1045�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�29��вітня�2015

ро���№ 441),�ви�лавши�йо�о���реда�ції,�що�до-

дається.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 521 від 3 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис�
тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по�
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла�
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, 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.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

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

порядження����іль�ості�542�дозволи.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

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

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

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

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

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про припинення виплати довічної міської стипендії видатним
діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 534 від 5 червня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про довічні місь�

кі стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстро�
ваного в Головному управлінні юстиції у м. Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, враховуючи лист Київського
місцевого творчого відділення Національної спілки театральних діячів України від 29 квітня 2015 року, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Припинити�виплат��довічної�місь�ої�сти-

пендії�видатним�діячам���льт�ри�і�мистецтва

Запорожцевій�Лідії�Гри�орівні�— засл�женій

артистці�У�раїни,�з�01�травня�2015�ро��.

2.�П�н�т�3�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�17�липня�2000�ро-

���№ 1186�«Про�довічні�місь�і�стипендії�видат-

ним�діячам���льт�ри�та�мистецтва»�ви�лючи-

ти.

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

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

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

тен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹159(4755) 

7

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про організаційно�правові заходи щодо утворення комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико�санітарної 

допомоги №З» Солом’янського району м. Києва
Розпорядження № 551 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на ви�
конання рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 364/364 «Про створення комунального некомерційного під�
приємства «Центр первинної медико�санітарної допомоги № З» Солом’янського району м. Києва» та з метою розмежування пер�
винного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного використання майна те�
риторіальної громади м. Києва:

1.�Утворити��омісію�з�виділ�стр�трно�о�підрозділ

без�права�юридичної�особи —�полі�ліні�и�№ 2�зі�с�лад

Дитячої��лінічної�лі�арні�№�З�Солом’янсь�о�о�район

м. Києва�та�стр�трних�підрозділів�без�права�юридич-

ної�особи —�полі�ліні�и�та�молочної��хні�зі�с�лад�Ди-

тячої��лінічної�лі�арні�№ 4�Солом’янсь�о�о�район�м.�Ки-

єва�на�створення�на�їх�майновій�базі��омнально�о�не-

�омерційно�о�підприємства�«Центр�первинної�меди�о-

санітарної�допомо�и�№ 3»�Солом’янсь�о�о�район�м.�Ки-

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

2.�Комісії�з�виділ�стр�трно�о�підрозділ�без�права

юридичної�особи —�полі�ліні�и�№ 2�зі�с�лад�Дитячої

�лінічної�лі�арні�№ 3�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва�та

стр�трних�підрозділів�без�права�юридичної�особи —

полі�ліні�и�та�молочної��хні�зі�с�лад�Дитячої��лінічної

лі�арні�№ 4�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва�та�ство-

рення�на�їх�майновій�базі��омнально�о�не�омерційно-

�о�підприємства�«Центр�первинної�меди�о-санітарної

допомо�и�№�З»�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва:

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

няте�рішення�щодо�творення��омнально�о�не�омер-

ційно�о�підприємства�«Центр�первинної�меди�о-санітар-

ної�допомо�и�№ 3»�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва�шля-

хом�виділ�стр�трно�о�підрозділ�без�права�юридич-

ної�особи —�полі�ліні�и�№ 2�зі�с�лад�Дитячої��лінічної

лі�арні�№ 3�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва�та�стр�-

трних�підрозділів�без�права�юридичної�особи —�полі�лі-

ні�и�та�молочної��хні�зі�с�лад�Дитячої��лінічної�лі�арні

№ 4�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва�відповідно�до�за-

�онодавства.

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

пов’язані�з�виділом�стр�трно�о�підрозділ�без�права

юридичної�особи —�полі�ліні�и�№ 2�зі�с�лад�Дитячої

�лінічної�лі�арні�№ 3�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва�та

стр�трних�підрозділів�без�права�юридичної�особи —

полі�ліні�и�та�молочної��хні�зі�с�лад�Дитячої��лінічної

лі�арні�№ 4�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва�та�ство-

рення�на�їх�майновій�базі��омнально�о�не�омерційно-

�о�підприємства�«Центр�первинної�меди�о-санітарної

допомо�и�№�3»�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва.

2.3.�Провести�інвентаризацію�майна�стр�трно�о�під-

розділ�без�права�юридичної�особи —�полі�ліні�и�№ 2

Дитячої��лінічної�лі�арні�№�3�Солом’янсь�о�о�район

м. Києва�та�стр�трних�підрозділів�без�права�юридич-

ної�особи —�полі�ліні�и�та�молочної��хні�Дитячої��лініч-

ної�лі�арні�№ 4�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва.

2.4.�За�резльтатами�інвентаризації�не�раніше�двомі-

сячно�о�стро��з�момент�офіційно�о�оприлюднення�рі-

шення�про�виділ�с�ласти�розподільчий�баланс,�я�им�ви-

значити�всі�права�та�обов’яз�и,�майно�стр�трно�о�під-

розділ�без�права�юридичної�особи —�полі�ліні�и�№ 2

Дитячої��лінічної�лі�арні�№ 3�Солом’янсь�о�о�район

м. Києва�та�стр�трних�підрозділів�без�права�юридич-

ної�особи —�полі�ліні�и�та�молочної��хні�Дитячої��лініч-

ної�лі�арні�№�4�Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва,�що�пе-

реходить�до��омнально�о�не�омерційно�о�підприєм-

ства�«Центр�первинної�меди�о-санітарної�допомо�и�№ 3»

Солом’янсь�о�о�район�м.�Києва,�та�подати�йо�о�на�за-

твердження�ви�онавчом�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�застпни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Радць�о�о�М.�Б.

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

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном�	інтернет-порталі	КМДА

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

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

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 546 від 5 червня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 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 економічно�
го і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 жовтня 2014 року № 1182), з метою покращен�
ня матеріально�технічного стану установ, підпорядкованих Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��апітально�о

ремонт�об’є�тів,�фінансвання�я�их�передбачено�Про-

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

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

тів�— Департамент��льтри�ви�онавчо�о�ор�ан�Київ-

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

трації),�що�додається.

2.�Визначити�Департамент��льтри�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)�та�за�лади��льтри,�підпоряд�овані�Де-

партамент��льтри�ви�онавчо�о�ор�ан�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�і�є

балансотримвачами�об’є�тів,�замовни�ами�робіт,�за-

значених��пн�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�пн�том�2�цьо�о

розпорядження:�

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

�онання�робіт,�зазначених��пн�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�відповідно�до�вимо��за�онодавства.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвердження�в�с-

тановленом�поряд��відповідної�до�ментації.

3.3.�Під�час��ладання�до�оворів�підряд�на�ви�онання

робіт�з��апітально�о�ремонт�обов’яз�ово�передбачити�мо-

ви�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�ро-

біт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�сплатації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�онодавства

щодо�поряд��ви�онання�бдівельних�робіт.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�застпни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном�	інтернет-порталі	КМДА

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
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Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³

ÊÌÄÀ ó ðîçä³ë³ "Âàêàíñ³¿".

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32-à, êàá³íåò ¹220, (ïí.- ÷ò.

ç 16.00 äî 17.30, ïò. ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè òà äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 202-79-89.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà":
1) âóë. Áàëüçàêà Îíîðå äå, 75, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 24,60 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà
çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè- ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà
1 êâ.ì — 83,78 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 2060,88 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364
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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”.
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ÎÑ²ÍÍ²É áàë-ìàñêàðàä çà ìîòèâà-
ìè êàçêè «Àë³ñà â Êðà¿í³ ÷óäåñ» ç³-
áðàâ ÷èìàëî â³äâ³äóâà÷³â â ñòî-
ëè÷íîìó ïàðêó «Ôåîôàí³ÿ». Íà-
â³òü ïðîõîëîäíà ïîãîäà ç äîùåì
íå çàâàäèëà ïðîâåäåííþ ñâÿòà. ßê
ðîçïîâ³ëà ìàìà äâîõ ä³òåé ²ðèíà
Ñë³â³íñüêà, âîíè ñïî÷àòêó òðîõè
âàãàëèñÿ — ÷è âàðòî ¿õàòè, àäæå
íàìîêíóòè íå äóæå õîò³ëîñÿ: «Àëå
çàðàç íå øêîäóºìî, ùî ïîáóâàëè
òóò. Ä³òè äóæå âåñåëèëèñÿ, ïðèéìà-
ëè ó÷àñòü â êîíêóðñàõ».

² ñïðàâä³, á³ëÿ âåëèêîãî áàãàò-
òÿ íà «öåíòðàëüí³é ãàëÿâèí³» þíèõ
ãîñòåé ðîçâàæàëè Ãåðöîãèíÿ òà

Øëÿïíèê. Äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷à-
òîê áóëî çàãîòîâàíî áàãàòî ð³çíî-
ìàí³òíèõ êîíêóðñ³â. Âîíè ³ íà îä-
í³é íîç³ á³ãàëè, ³ íà øâèäê³ñòü çìà-
ãàëèñÿ, ³ ÷åðåç ìîòóçêó ïëèãàëè, ³
íà ïèòàííÿ âåäó÷èõ â³äïîâ³äàëè.

«Ìîÿ äîíå÷êà Îêñàíêà áðàëà
ó÷àñòü ÷è íå ó âñ³õ êîíêóðñàõ,—
ðîçïîâ³ëà êèÿíêà ²ííà Ãîðáàòþê.—
Ìè ÿê ïðèéøëè, òî âîíà îäðàçó
ï³øëà äî Ãåðöîãèí³ â êîìàíäó».

² Ìèõàéëî Ãîðîäîê ïðèâ³â ñâî-
¿õ äâîõ ñèí³â íà ñâÿòî. Ïîãð³âøèñü
á³ëÿ âîãíèùà ³ ïîãðàâøè â ³ãðè ç
³íøèìè ä³òêàìè, ï³øëè êàòàòèñÿ
íà êîíÿõ. «Âîíè äóæå ëþáëÿòü öèõ

òâàðèí. À òóò ùå ¿õàòè âåðõè, êî-
ëè çà ïîâ³äêè êîíÿ òðèìàº êàçêî-
âèé ãåðîé, äëÿ íèõ âçàãàë³ áóëî
ôåºðè÷íî»,— ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê.

Äî ñëîâà, áàæàþ÷èõ ïîêàòàòè-
ñÿ âåðõè áóëî ÷èìàëî. Àëå ìàáóòü
á³ëüøå âñå æ òàêè áóëî îõî÷èõ ðîç-
ìàëþâàòè ñâîº îáëè÷÷ÿ. Ñòîëèêè,
äå äâà ìàéñòðè ðîáèëè àêâàãðèì,
ä³òêè îáñòóïèëè ç óñ³õ áîê³â, ñïîñ-
òåð³ãàþ÷è çà ðîáîòîþ òà ÷åêàþ÷è
ñâîº¿ ÷åðãè.

«Ìåí³ íàìàëþâàëè ìåòåëèêà»,—
ïîõâàëèëàñÿ ä³â÷èíà Îëÿ ñâî¿é ïî-
äðóç³. «À â ìåíå ñåðäå÷êà»,— â³ä-
ïîâ³ëà òà. ² ïîêè ä³â÷àòêà âèõâà-
ëÿëèñü îäíà ïåðåä îäíîþ, ¿õ ìà-
ìè ðîáèëè çí³ìêè ñâî¿õ äîíå÷îê
íà ïàì’ÿòü.

À îò îðãàí³çàòîðè ñâÿòà ïðîäó-
ìàëè âñå äî äåòàëåé, ³ òîìó í³õòî
íå ï³øîâ ç³ ñâÿòà áåç ãàðíî¿ ôîòî-
êàðòêè. Âñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè ñôîòî-
ãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ ñïåö³àëüíîãî
ñòåíäó ç Àë³ñîþ, ÿêà ïðèãîùàëà
÷àºì. Íà ¿¿ ñòîëèêó, çàñòåëåíîìó
á³ëîþ ñêàòåðòèíîþ, ñòîÿëè ÷àø-

êè, êâ³òè ³ êíèãè, à ïîðÿä äâà ñò³ëü-
ö³ — òàêîæ îçäîáëåí³ á³ëèìè òêà-
íèíàìè.Àë³ñà, â êâ³ò÷àñòîìó âáðàí-
í³, ìèëî ïîñì³õàþ÷èñü, ôîòîãðàôó-
âàëàñÿ ç óñ³ìà.

Ç³ãð³âàëèñü ï³ä ÷àñ ñâÿòà çâè-
÷àéíî æ òàíöÿìè. ² õëîï÷èêè, ³ ä³â-
÷àòêà, ³ äîðîñë³, ³ âñ³ êàçêîâ³ ãåðî¿
âåñåëî ïðèòàíöüîâóâàëè ï³ä äè-
íàì³÷íó ìóçèêó.À ùå â÷èëèñÿ áàëü-
íèì òàíöÿì.

Òàêîæ ñåðåä ãîñòåé ñâÿòà áóâ
ïðîâåäåíèé êîíêóðñ íà êðàùèé
êîñòþì. Âñ³ì, õòî õîò³â ïðèéíÿòè
ó÷àñòü ó öüîìó êîíêóðñ³, ïîòð³á-
íî áóëî çàðåºñòðóâàëèñÿ òà çàïîâ-
íèòè àíêåòó. ², çâè÷àéíî æ, ïðè-
éòè â êîñòþì³ óëþáëåíîãî ïåðñî-
íàæà. Íàéêðåàòèâí³ø³ áóëè íàãî-
ðîäæåí³ ïðèçàìè. 500 ãðèâåíü çà
ïåðøå ì³ñöå îòðèìàëà ìàëåíüêà
ä³â÷èíà â ÿñêðàâî-æîâòîìó êîñ-
òþì³ Êóð÷àòêà. 300 ãðèâåíü çà äðó-
ãå ì³ñöå ä³ñòàëîñü ä³â÷èíö³ â ÷åð-
âîíîìó êîñòþì³ Êàïåëþøíèêà. À
100 ãðèâåíü çà òðåòº ì³ñöå — ä³â-
÷èíö³ â êîñòþì³ Ïðèíöåñè.

«Â îñòàíí³ òåïë³ îñ³íí³ äí³ íàì
çàõîò³ëîñü ïîòðàïèòè ó ñïðàâæíþ
êàçêó. Òîæ âèíèêëà ³äåÿ îðãàí³çó-
âàòè ó ïàðêó îñ³íí³é áàë-ìàñêà-
ðàä ³ ïðèñâÿòèòè éîãî êàçö³, ÿêó
ëþáëÿòü ³ ä³òè, ³ äîðîñë³. Òîìó òå-
ìàòèêîþ áóëà âèáðàíà êàçêà «Àë³-
ñà ó Êðà¿í³ ÷óäåñ». Â³äâ³äóâà÷³ ñâÿ-
òà äóæå ïîçèòèâíî â³äðåàãóâàòè
íà ³äåþ ïåðåâò³ëèòèñü â óëþáëå-
íèõ êàçêîâèõ ãåðî¿â. Òîìó, íåçâà-
æàþ÷è íà äîù, äóæå áàãàòî â³ä-
â³äóâà÷³â àáñîëþòíî ð³çíîãî â³êó
ïåðåâäÿãíóëèñü ó ìàñêàðàäíå
âáðàííÿ, êîòðå ñòâîðþâàëî ùå
á³ëüø ñâÿòêîâèé íàñòð³é. Öå âæå
íå ïåðøå ïîä³áíå ä³éñòâî: öüîãî-
ð³÷ ìàéæå êîæí³ âèõ³äí³ ó ïàðêó
ïðîõîäÿòü ñâÿòà. Çîêðåìà âæå ó
ãðóäí³ ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòòÿ ðå-
çèäåíö³¿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ òà ïðî-
âåäåííÿ çèìîâèõ ñâÿò äëÿ ä³òåé»,—
ðîçïîâ³ëè îðãàí³çàòîðè çàõîäó �

Â ãîñòÿõ ó Àë³ñè
� Ó ñòîëè÷íîìó ïàðêó «Ôåîôàí³ÿ» â³äáóâñÿ

îñ³íí³é áàë-ìàñêàðàä çà ìîòèâàìè 
â³äîìîãî òâîðó Ëüþ¿ñà Êåððîëà

Íà îäèí äåíü öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ïàðêó ïåðåòâîðèëàñü íà

Êðà¿íó ÷óäåñ. Íàâ³òü äîù íå çàâàäèâ ãîñòÿì â³ä÷óòè àòìîñôå-

ðó ñâÿòà, äå â³äâ³äóâà÷³â çóñòð³÷àâ Áåðåçíåâèé Çàºöü, Àë³ñà

ïðèãîùàëà ÷àºì, à ç Á³ëèì Êðîëèêîì ìîæíà áóëî ïîêàòàòè-

ñÿ íà êîí³. Äî òîãî æ, äëÿ ìàëå÷³ ïðîâîäèëèñÿ ð³çíîìàí³òí³

³ãðè òà ìàéñòåð-êëàñè.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Ñòîëèêè, äå äâà ìàéñòðè ðîáèëè àêâàãðèì, ä³òêè îáñòóïèëè ç óñ³õ áîê³â, ñïîñòåð³ãàþ÷è
çà ðîáîòîþ òà ÷åêàþ÷è ñâîº¿ ÷åðãè 

Â³ä îõî÷èõ ïðî¿õàòèñÿ âåðõè, êîëè 
çà ïîâ³äêè êîíÿ òðèìàº êàçêîâèé ãåðîé,
íà äèòÿ÷îìó ñâÿò³ íå áóëî â³äáîþ 

Âñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè ñôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ ñïåö³àëüíîãî ñòåíäó ç Àë³ñîþ,
ÿêà ïðèãîùàëà ÷àºì

Á³ëÿ âåëèêîãî áàãàòòÿ íà «öåíòðàëüí³é ãàëÿâèí³» þíèõ ãîñòåé ðîçâàæàëè Ãåðöîãèíÿ òà Øëÿïíèê
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