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Ó ÊÈªÂ² ãîëîâíà öåðåìîí³ÿ âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³ íåâèííî óá³ºí-
íèõ ãîëîäîì óêðà¿íö³â ó 1932-
1933 ðîêàõ â³äáóëàñÿ ó Íàö³îíàëü-
íîìó ìóçå¿ «Ìåìîð³àë ïàì’ÿò³
æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³». Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåí-
êî ðàçîì ³ç äðóæèíîþ Ìàðèíîþ
Ïîðîøåíêî òà óðÿäîâöÿìè ïî-
êëàëè ñèìâîë³÷í³ êîëîñêè ç ëàì-
ïàäêàìè. Ãëàâà äåðæàâè çàçíà-
÷èâ, ùî òâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà-
¿íè íåìîæëèâå áåç äáàéëèâîãî ³
÷åñíîãî ñòàâëåííÿ äî ³ñòîð³¿. Ïðå-
çèäåíò çãàäàâ ³ìåíà òèõ, õòî äî-
í³ñ ïðàâäó ïðî Ãîëîäîìîð-ãåíî-
öèä äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ,òà íà-
ãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ ïðîäîâ-
æåííÿ ïðîöåñó äåêîìóí³çàö³¿, ðîç-
êðèòòÿ àðõ³â³â ÊÄÁ.

Ðîäèííèìè ³ñòîð³ÿìè ïðî
ñòðàøíèé ÷àñ 1932-1933 ðîê³â ä³-
ëÿòüñÿ ³ ïîñàäîâö³. Òàê, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
ðîçïîâ³â, ùî ä³çíàâñÿ ïðî Ãîëî-
äîìîð ó äèòèíñòâ³ â³ä ñâîº¿ áàáó-
ñ³ ªâäîê³¿ Ïèëèï³âíè, ÿêà ºäèíà
âèæèëà ç 8-ìè ä³òåé ó ðîäèí³.

«Ïðî öþ òðàãåä³þ íå ïèñàëè â
ðàäÿíñüêèõ ï³äðó÷íèêàõ ç ³ñòîð³¿,
áî õîò³ëè ñòåðòè ïàì’ÿòü ïðî íà-
øèõ áëèçüêèõ, ïðî íàø ð³ä, ïðî
âèíèùåí³ ãîëîäîì ñåëà ³ ì³ñòà. Ãî-
ëîäîìîð —îäèí ç íàéá³ëüøèõ çëî-
÷èí³â ïðîòè óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, öå
áóëî ñâ³äîìå âèíèùåííÿ óêðà¿í-
ö³â. Òîìó íàø îáîâ’ÿçîê — ïàì’ÿòà-
òè. À îáîâ’ÿçîê óñ³õ ïîë³òèê³â —
çðîáèòè âèñíîâêè ç ò³º¿ òðàãåä³¿.
Ïîä³áíèé æàõ íå ïîâèíåí á³ëüøå

í³êîëè ïîâòîðèòèñÿ»,— çàçíà÷èâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ïðîòå ³ áåç íàãàäóâàíü ïîë³òè-
ê³â óêðà¿íö³ ïàì’ÿòàþòü öþ ñòî-
ð³íêó íàøî¿ ³ñòîð³¿. Íàéêðàùå ïðî
öå ñâ³ä÷àòü ñîòí³ ñâ³÷îê ³ ëàìïà-
äîê, ÿê³ êèÿíè ïðèíåñëè ó ñóáîòó
äî Ìåìîð³àëó íà Ïå÷åðñüêó ³ äî
ïàì’ÿòíèêà á³ëÿ Ìèõàéë³âñüêîãî
Çîëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ. À ùå ó
ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ñï³ââ³ò÷èçíèêè
ïèøóòü ïðî ñâî¿ ðîäèíí³ ³ñòîð³¿,
ïðî ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Òàê, ìî-
ëîäü óæå ðîçóì³º, ÷îìó ó áàãàòüîõ
ñòàðåíüêèõ òàêà ïîøàíà äî êîæ-
íî¿ õë³áíî¿ êðèõòè ³ ÷îìó âîíè íå
ìîæóòü çàñïîêî¿òèñÿ, ïîêè ó õàò³
íå áóäå õî÷ îêðàéöÿ õë³áà — öå
ãëèáèííà, çàòàºíà ïàì’ÿòü.

Æìåíüêó öóêåðîê ³ ëàìïàäêó
ïðèíåñëà äî ïàì’ÿòíèêà á³ëÿ Ìè-
õàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ñî-
áîðó ³ Íàòàëêà Ïåëèõ, ¿¿ áàòüêè
ðîäîì ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿêà ó ò³
ðîêè íàëåæàëà Ïîëüù³, ³ äå ãîëî-
äó íå áóëî. Êîëè ùå ñòóäåíòêîþ
ä³â÷èíà ïðè¿õàëà äî ñòîëèö³, òî
âèíàéìàëà ïîìåøêàííÿ ó æ³íêè,
ÿêà ïåðåæèëà ãîëîä 1932-1933 ðî-
ê³â â ²âàíêîâ³ íà Êè¿âùèí³.

«Ãîñïîäèíÿ, ïàí³ Ìàð³ÿ, íå ëþ-
áèëà çãàäóâàòè òîé ÷àñ, çàïåðå÷ó-
âàëà ùî ãîëîä áóâ øòó÷íèì — áî-
ÿëàñÿ! Áîÿëàñÿ ñêàçàòè ùîñü «çàé-
âå». Äèâóâàëàñÿ, êîëè ïðî öå ïî-

÷àëè ðîçïîâ³äàòè íà òåëåáà÷åíí³,
ïèñàòè ó ãàçåòàõ. Íó ³ ùî äèâóâà-
ëî ìåíå, ùî ó ÷àñ, êîëè íà êîæíî-
ìó êðîö³ ìàãàçèíè ³ ñóïåðìàðêå-
òè, ñòàðøà ïàí³ íå ìîãëà çíàéòè
ñîá³ ì³ñöÿ, ÿêùî ñòðàòåã³÷íèé çà-
ïàñ êðóï, îë³¿, êîíñåðâ³â õî÷ òðî-
õè çìåíøóâàâñÿ. À ïîò³ì ÿêîñü
æ³íêà ç³çíàëàñÿ, ùî ÷àñòî ó 1933
ðîö³ çãðàÿ õëîï÷àê³â ³ç ñåëèùà â³ä-
áèðàëà ó íå¿ õë³áí³ áàëàáóõè, ÿê³
âîíà,òîä³ ìàëåíüêà ä³â÷èíêà, íåñ-
ëà äîäîìó ç ïåêàðí³. ¯¿ áàòüêî,ÿêèé
çàéìàâ ÿêóñü ïîñàäó ó ñåëèù³, ëè-
øå òàêèì ÷èíîì ì³ã äîïîìîãòè
ñâî¿ì îäíîñåëüöÿì — äàòè ìàë³é
äî÷ö³ «áðàê» ³ç ïåêàðí³, çíàþ÷è,
ùî éîãî çàáåðóòü ãîëîäí³ ñóñ³ä-
ñüê³ ä³òè»,— ðîçïîâ³ëà Íàòàëêà.

Öüîãî ðîêó íàñêð³çíîþ òåìîþ
âøàíóâàííÿ æåðòâ Ãîëîäîìîð³â
áóëè Ëþäè Ïðàâäè —ò³, õòî íå áî-
ÿâñÿ ãîâîðèòè ïðî Ãîëîäîìîð, ÿê
ïðî ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
ó ÷àñè, êîëè öå çàãðîæóâàëî æèò-
òþ. Öå — Äæåéìñ Ìåéñ, Ðàôàåëü
Ëåìê³í, Ì³ëåíà Ðóäíèöüêà, Óëàñ
Ñàì÷óê, Àíäðåé Øåïòèöüêèé, Ãà-
ðåò Äæîíñ, Ðîáåðò Êîíêâåñò òà ³í-
ø³. Àëå âîäíî÷àñ äóæå âàæëèâî,
ùî öþ åñòàôåòó ïàì’ÿò³ ï³äõîïè-
ëè íàø³ ñó÷àñíèêè, òîìó â îñòàí-
íþ ñóáîòó ëèñòîïàäà òèñÿ÷³ óêðà-
¿íö³â çàïàëþþòü ó â³êíàõ ñâ³÷êè,
ïàì’ÿòàþ÷è ³ ïîìèíàþ÷è �

Óæå ê³ëüêà ðîê³â â îñòàííþ ñóáîòó ëèñòîïàäà
Óêðà¿íà âøàíîâóº ïàì’ÿòü æåðòâ Ãîëîäîìîðó íà
äåðæàâíîìó ð³âí³. Ïîñàäîâö³ íà ÷îë³ ç Ïðåçè-
äåíòîì ïðåêëîíÿþòü êîë³íà ïåðåä Ìåìîð³àëîì.
²ñòîðèêè ðàçîì ³ç äåìîãðàôàìè ï³äðàõîâóþòü
ê³ëüê³ñòü çàãèáëèõ â³ä øòó÷íîãî ãîëîäó. À óêðà¿í-
ö³ çàïàëþþòü ñâ³÷êè ó â³êíàõ, àáè âøàíóâàòè
ïàì’ÿòü ì³ëüéîí³â, ÿê³ ïîìåðëè ó ñòðàøíèõ ìóêàõ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Ñüîãîäí³ íîâîîáðàí³ 
äåïóòàòè îáåðóòü
íîâîãî ñåêðåòàðÿ 
Êè¿âðàäè

Ó â³âòîðîê, 1 ãðóäíÿ, â³äáóäåòüñÿ ïåð-

øå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè VIII

ñêëèêàííÿ. Â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ¹ 332

ï³äïèñàíà ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ Àíàòîë³ºì

Ñóëüä³íèì 26 ëèñòîïàäà. Ïåðøå ïëå-

íàðíå çàñ³äàííÿ ïåðøî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðà-

äè VIII ñêëèêàííÿ â³äáóäåòüñÿ î 12.00—

òðàäèö³éíî â ñåñ³éí³é çàë³ (ïðèì³ùåí-

íÿ Êè¿âðàäè, 4-é ïîâåðõ). Ì³ñüêèé ãî-

ëîâà òà 120 îáðàíö³â îòðèìàþòü ñâî¿

ïîñâ³ä÷åííÿ ³ ðîçïî÷íóòü ðîáîòó. Â³ä-

òàê, íà ïåðøîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-

í³ áóäå îáðàíî íîâîãî ñåêðåòàðÿ Êè-

¿âðàäè. Â ðàìêàõ çàñ³äàííÿ òàêîæ çà-

ïëàíîâàíî áðèô³íã íîâîîáðàíîãî çà-

ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòà-

ðÿ Êè¿âðàäè.

Ïîíàä 156 òèñÿ÷ ðîäèí
êèÿí îòðèìóþòü
ñóáñèä³þ íà îïëàòó ÆÊÏ

Çà ïåð³îä ç 1 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çà

îòðèìàííÿì æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ çâåðíó-

ëîñÿ ïîíàä 8 òèñÿ÷ ñòîëè÷íèõ ðîäèí.

Çàãàëîì æèòëîâó ñóáñèä³þ îòðèìóþòü

ïîíàä 156 òèñÿ÷ êè¿âñüêèõ ñ³ìåé. Öå

ìàéæå íà ñòî òèñÿ÷ á³ëüøå,í³æ òîð³ê: ó

ëèñòîïàä³ 2014 ðîêó ñóáñèä³þ îòðèìó-

âàëè áëèçüêî 54-õ òèñÿ÷ äîìîãîñïî-

äàðñòâ.Ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ íîâîãî ïî-

ðÿäêó íàðàõóâàííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿

ç 1 òðàâíÿ 2015-ãî çâåðíóëîñü ïîíàä

100 òèñÿ÷ ñ³ìåé êèÿí. ßê çàçíà÷àþòü ó

Äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè,íàðàç³ òðè-

âàº àêòèâíà ðîáîòà ç îôîðìëåííÿ ñóá-

ñèä³é íàñåëåííþ. Íàãàäàºìî, àáè ïðå-

òåíäóâàòè íà îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿, íå-

îáõ³äíî ïîäàòè äî îðãàí³â ñîöçàõèñòó

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äâà çàïîâíåí³

äîêóìåíòè: çàÿâó ïðî ïðèçíà÷åííÿ æèò-

ëîâî¿ ñóáñèä³¿ çà âñòàíîâëåíîþ ôîð-

ìîþ òà äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè ³ âè-

òðàòè îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ çà ïðèçíà-

÷åííÿì æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿, çà âñòàíîâ-

ëåíîþ ôîðìîþ. Ä³çíàòèñÿ ïðî ôîðìè

äîêóìåíò³â ìîæíà çà ïîñèëàííÿì:

http://kievcity.gov.ua/news/31417.html

Ïåðøèé ñí³ã â ñòîëèö³
ïðèáèðàëè 243 îäèíèö³
ñïåöòåõí³êè

243 îäèíèö³ ñïåöòåõí³êè ÊÊ «Êè¿âàâòî-

äîð» âè¿õàëè â íåä³ëþ äëÿ ïðèáèðàí-

íÿ ïåðøîãî ñí³ãó òà ïðàöþâàëè âñþ í³÷

äî 7.00.Êð³ì òîãî,176 ïðàö³âíèê³â êîð-

ïîðàö³¿ âðó÷íó ïîñèïàëè äîðîãè ðå-

àãåíòàìè, ïðèáèðàëè ï³äõîäè äî ï³ä-

çåìíèõ òà íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðå-

õîä³â,ñõîäîâ³ ìàðø³,à òàêîæ çàêð³ïëå-

í³ çà ï³äïðèºìñòâàìè ÊÊ «Êè¿âàâòî-

äîð» òðîòóàðè òà çóïèíêè ãðîìàäñüêî-

ãî òðàíñïîðòó.Çàãàëîì áóëî âèêîðèñòà-

íî 562 ò ñîë³ òà 545,7ò ï³ùàíî-ñîëÿíî¿

ñóì³ø³.Äî ïðèáèðàííÿ çàëó÷èëè òåõí³-

êó ç îñîáîâèì ñêëàäîì ï³äïðèºìñòâà

ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»—äëÿ çðó÷íîñò³ ïðî-

õîäó äî ñòàíö³é ìåòðî ³ çóïèíîê ãðî-

ìàäñüêîãî òðàíñïîðòóçåëåíáóä³âö³ î÷è-

ùàëè â³ä ñí³ãó ïàðêîâ³ äîð³æêè.

íîâèíè

Ïàì’ÿòü ïðî Ãîëîä
� Â îñòàííþ ñóáîòó ëèñòîïàäà òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â çàïàëþþòü ñâ³÷êè, ïîìèíàþ÷è 

ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿê³ ïîìåðëè â ñòðàøíèõ ìóêàõ

Â ñóáîòó ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ "Ìåìîð³àë ïàì`ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³"ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ïîêëàëè ñèìâîë³÷í³ êîëîñêè òà çàïàëèëè ñâ³÷êè, ïîìèíàþ÷è ì³ëüéîíè
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿê³ ïîìåðëè â ñòðàøíèõ ìóêàõ ó 1932-1933 ðîêàõ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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лодіжний�центр»�в�
становленом
�поряд�



�ласти�з�Міжнародним�бла�одійним�фон-

дом�«Сід�Фор
м�У�раїна»�охоронний�до�овір

та�до�овір�безоплатно�о��орист
вання�(по-

зич�и),�забезпечити�передач
�майна,�зазна-

чено�о�
�п
н�ті�1�цьо�о�рішення,��опії�до�о-

ворів�та�а�та�приймання-передачі�надати�до

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

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

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

ції).

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання згоди на внесення змін до договору 
купівлі;продажу об’єкта незавершеного будівництва

Рішення Київської міської ради № 136/2039 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 524, 628, 651, 652 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України «Про особли;

вості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Укрсоцбудінвест» (лист від 24 грудня 2014 № 29/14;Р), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од
�на�внесення�змін�до�до�о-

вор
��
півлі-продаж
�об’є�та�незавершено�о

б
дівництва�від�26�березня�2010�ро�
�№ 712�(да-

лі —�до�овір��
півлі-продаж
),�посвідчено�о

Матвеєвим�В.�А.,�приватним�нотарі
сом�Київ-

сь�о�о�місь�о�о�нотаріально�о�о�р
�
�26�бе-

резня�2010�ро�
�та�зареєстровано�о�в�реєстрі

за�№ 712,�в�частині:

1.1.�Продовження�товариств
�з�обмеженою

відповідальністю�«У�рсоцб
дінвест»�стро�
�за-

вершення�б
дівництва�об’є�та�незавершено-

�о�б
дівництва —�Крита�спортивна�арена,�що

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 03.04.2003 № 72;6;00087, укладеного між Київською міською 

радою та об’єднаним кооперативом по будівництву 
та експлуатації гаражів, стоянок — ГБК «Центр»

Рішення Київської міської ради № 1039/1903 від 10 вересня 2015 року 
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра;

їні», статті 416 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, статті 32 Закону Укра;
їни «Про оренду землі», враховуючи те, що об’єднаним кооперативом по будівництву та експлуатації гара;
жів, стоянок — ГБК «Центр» протягом 12 років з моменту реєстрації договору оренди земельної ділянки № 72;
6;00087 03.04.2003 будівництво не розпочато, чим порушено строки завершення забудови земельної ділян;
ки, а також з метою врегулювання земельних відносин та раціонального використання земельних ресурсів
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�03.04.2003�№ 72-6-00087,�
�ладе-

ний�між�Київсь�ої�місь�ої�радою�та�об’єдна-

ним��ооперативом�по�б
дівництв
�та�е�спл
-

атації��аражів,�стояно� —�ГБК�«Центр»�на�під-

ставі� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

02.10.2001�№ 41/1475�«Про�надання�і�вил
-

чення�земельних�діляно�»�в�реда�ції�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�11.07.2002�№ 118/118

«Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради»�за�альною�площею�0,3481��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:72:075:007)�для�б
-

дівництва,�е�спл
атації�та�обсл
�ов
вання�ба-

�атоповерхово�о��аража�з�виробничими�при-

міщеннями�а�ціонерної�енер�опостачальної

�омпанії�«Київенер�о»�в�цо�ольном
�поверсі

на�в
л.�Льва�Толсто�о,�59�
�Голосіївсь�ом


районі�м.�Києва.

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

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

2.1.�Здійснити�всі�необхідні�ор�анізаційно-

правові�заходи�щодо�зняття�з�реєстрації�до�о-

вор
�оренди�земельної�ділян�и�від�03.04.2003

№ 72-6-00087,�
�ладено�о�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�об’єднаним��ооперативом�по�б
-

дівництв
�та�е�спл
атації��аражів,�стояно� —

ГБК�«Центр».

2.2.�Проінформ
вати�об’єднаний��оопера-

тив�по�б
дівництв
�та�е�спл
атації��аражів,

стояно� —�ГБК�«Центр»�про�прийняття�цьо�о

рішення.

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

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

земле�орист
вання.

Київський міський голова
В. Кличко

знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�проспе�т�А�а-

демі�а�Гл
ш�ова,�9�(далі —�об’є�т�незаверше-

но�о�б
дівництва)�на�5�ро�ів�до�26�березня

2020�ро�
.

1.2.�Уточнення��рошово�о�е�вівалент
�інвес-

тиційно�о�в�лад
�
�б
дівництво�та�ре�онстр
�-

цію�об’є�та�незавершено�о�б
дівництва,�роз-

мір�я�о�о�в�повном
�обсязі�перерахов
ється�


національн
�валют
�У�раїни�за�офіційним��
р-

сом��ривні�до�долара�США,�встановленим�На-

ціональним�бан�ом�У�раїни�на�дат
�нотаріаль-

но�о�посвідчення�до�овор
��
півлі-продаж
,�з


рах
ванням�інфляції�національної�валюти�У�ра-

їни�до�дати�
�ладання�до�овор
�про�внесення

змін�до�до�овор
��
півлі-продаж
�та�йо�о�но-

таріально�о�посвідчення.

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

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

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


�ласти�з�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«У�рсоцб
дінвест»�до�овір�про�внесен-

ня�змін�до�до�овор
��
півлі-продаж
.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж 

зовнішнього освітлення з обладнанням товариства з обмеженою 
відповідальністю «Самміт;М»

Розпорядження № 553 від 11 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 впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін;
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Самміт;М» (лист від 30 жовтня 2014 року № 31 та протокол загальних зборів учасників то;
вариства від 14 листопада 2014 року № 14/11;14), з метою надійного утримання та якісного обслуговування
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�«Самміт-М»�з�ідно�з�до-

дат�ом.

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

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

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

ти�заходів�щодо�приймання —�передачі�інже-

нерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з�об-

ладнанням,�зазначених�
�п
н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

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 скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 554 від 11 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�36�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 у додаток до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 29 квітня 2015 року № 431 «Про встановлення
меморіальних дощок у місті Києві»

Розпорядження № 558 від 11 червня 2015 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
протоколу № 2 засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві, враховуючи звернення
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У��рафі�2�позиції�2�додат�а�до�розпоряджен-

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

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

29��вітня�2015�ро�
�№ 431�«Про�встановлення

меморіальних�дощо��
�місті�Києві»�слово�«Дмит-

ровича»�замінити�словом�«Ми�олайовича».

Голова В. Кличко

громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» від 21 травня 2015 року № 2;21 та з метою виправ;
лення технічної помилки:

Про перезатвердження скоригованого проекту будівництва 
Другої нитки головного міського каналізаційного колектора 

у м. Києві
Розпорядження № 561 від 11 червня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто;герой Київ», в межах функ;
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�с�ори�ований�прое�т�б
дівництва�Др
�ої�нит�и��оловно�о�місь�о�о��ана-

лізаційно�о��оле�тора�
�м.�Києві,�врахов
ючи�позитивний�висново���омпле�сної�державної�е�с-

пертизи�Київсь�ої�місь�ої�філії�ДП�«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»�від�17��р
дня�2010�ро�
�№ 11-

00361-10),�з�та�ими�основними�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи�
�(з�ПДВ)�та��оштів�на�по�риття�витрат,�пов’яза-

них�з�інфляційними�процесами�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторисним�розрах
н�ом

вартості�б
дівництва,�замовни��здійснює�на�підставі�об�р
нт
вальних�до�
ментів�та�рез
льта-

тів�їх�детальної�перевір�и�в�
становленом
�поряд�
.

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

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�19�січня�2011�ро�
�№ 56�«Про�переза-

твердження�с�ори�овано�о�прое�т
�б
дівництва�Др
�ої�нит�и��оловно�о�місь�о�о��аналізацій-

но�о��оле�тора�
�м.�Києві».

4.�Заст
пни�
��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів�прийняти�рішення�щодо�висвітлення�в�засобах�масової�інформації�зміст
�цьо�о�розпоря-

дження.

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

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

Голова В. Кличко

Показники Одиниця
виміру

Кількість

Всього у т.ч. за чергами  будівництва

І черга II черга III черга

Довжина  колектора, у тому числі: м 9770,0 4179,0 3550,0 2041,0

�діаметр 2760 мм м 7729,0 4179,0 3550,0 �

�діаметр 2600 мм м 2041,0 � � 2041,0

Довжина переключень, у тому числі: м 900,5 147,0 53,0 525,0

�    самопливних у тому числі: м 725,0 147,0 53,0 525,0

�    3000 х 2000 мм м 37,0 37,0 � �

�    діаметр 2460 мм м 160,0 � � 160,0

�    діаметр 1800 мм м 84,0 84,0 � �

�    діаметр 1400 мм м 79,0 26,0 53,0 �

�    діаметр 1200 мм м 365,0 � � 365,0

напірних у тому числі: м 175,0 � � 175,0

�    діаметр 1400 мм м 23,0 � � 23,0

�    діаметр 1200 мм м 132,5 � � 132,5

�    діаметр 900 мм м 20,0 � � 20,0

Пропускна спроможність колектора л/с 8600,0

Кошторисна вартість у цінах 2010 року 
(з урахуванням ПДВ) у тому числі:

тис. грн 1207160,995 455551,773 377754,971 373854,251

� БМР (без ПДВ) тис. грн 954127,346 356877,269 304067,612 293182,465

� пусконалагоджувальні роботи (з ПДВ) тис. грн 234,830 117,397 67,105 50,328

Про внесення змін до Порядку роботи 
з документами в інформаційно;телекомунікаційній системі

«Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста
Києва» у виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації), районних 
в місті Києві державних адміністраціях

Розпорядження № 562 від 11 червня 2015 року
Відповідно законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електрон;

ний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453 «Про затвер;
дження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади», рішення Ки;
ївської міської ради від 10 листопада 2011 року № 602/6838 «Про затвердження Міської цільової програми
розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 — 2014 роки», з метою забезпечення ефективності
роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та впрова;
дження сучасних систем опрацювання організаційно;розпорядчої документації:

Затвердити�зміни�до�Поряд�
�роботи�з�до-

�
ментами�в�інформаційно-теле�ом
ні�аційній

системі�«Єдиний�інформаційний�простір�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва»�
�ви�онавчо-

м
�ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь-

�ій�державній�адміністрації),�районних�в�місті

Києві�державних�адміністраціях,�затверджено-

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

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

ної�адміністрації)�від�28��р
дня�2012�ро�
�№ 2368,

що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

11.06.2015�№�562

Зміни до Порядку 
роботи з документами в інформаційно;телекомунікаційній системі 

«Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» 
у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації). 

районних в місті Києві державних адміністраціях

Розділ�І�Поряд�
�після�п
н�т
�5�доповнити�п
н�том�51 та�о�о�зміст
:

«51.�По�одження�прое�тів�розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�вихідної��ореспонден-

ції�за�підписом�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�першо�о�заст
пни�а�та�заст
пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�а�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відб
вається�відповідно�до�вимо��Ре�ламент
�ви�о-

навчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�цьо�о�Поряд-

�
�та�техноло�ічних��арто��по�одження�до�
ментів,�я�і�затвердж
ються�першим�заст
пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�за�поданням��ерівни�а�апарат
�ви�онавчо�о

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

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 563 від 11 червня 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�13�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�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�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 організаційно;правові заходи, пов’язані із виконанням 
рішення Київської міської ради 
від 17 лютого 2015 року № 91/956
Розпорядження № 564 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 року № 91/956
«Про реорганізацію Київського міського центру дозвілля»:

1.�Утворити��омісію�з�припинення�Київсь�о-

�о�місь�о�о�центр
�дозвілля�шляхом�приєднан-

ня�до��ом
нально�о�підприємства�«Київ�
ль-

т
расервіс»�(далі�—��омісія)�та�затвердити�її

с�лад,�що�додається.

2.�Комісії:

2.1.�Здійснювати�
правління�справами�Київсь-

�о�о�місь�о�о�центр
�дозвілля�відповідно�до

чинно�о�за�онодавства.

2.2.�Вжити�заходів,�передбачених�чинним

за�онодавством,�що�пов'язані�з�припиненням

Київсь�о�о�місь�о�о�центр
�дозвілля�в�стро�

до�20��вітня�2016�ро�
.

2.3.�Повідомити�відповідно�о�державно�о

реєстратора�за�місцем�державної�реєстрації

Київсь�о�о�місь�о�о�центр
�дозвілля�про�прий-

няте�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�та�по-

дати�в�
становленом
�за�онодавством�поряд-

�
�необхідні�до�
менти�для�внесення�запис


до�Єдино�о�державно�о�реєстр
�юридичних

осіб��та�фізичних�осіб�—�підприємців.

2.4.�Провести�інвентаризацію�майна�Київсь-

�о�о�місь�о�о�центр
�дозвілля.

2.5.�За�рез
льтатами�інвентаризації�с�лас-

ти�передавальний�а�т,�я�им�визначити�всі�пра-

ва�та�обов'яз�и,�майно�Київсь�о�о�місь�о�о

центр
�дозвілля,�що�переходить�до��ом
наль-

но�о�підприємства�«Київ�
льт
расервіс»�та�по-

дати�йо�о�на�затвердження�ви�онавчом
�ор�а-

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

жавній�адміністрації).

2.6.�В�
становленом
�за�онодавством�по-

ряд�
�попередити�працівни�ів�Київсь�о�о�місь-

�о�о�центр
�дозвілля�про�припинення�діяль-

ності�цьо�о�за�лад
,�їх�наст
пне�вивільнення

та�забезпечити�дотримання�їх�соціально-пра-

вових��арантій�
�поряд�
�та�на�
мовах,�визна-

чених�за�онодавством.

У�разі�відс
тності��олови��омісії�ви�онання

йо�о�обовяз�ів�по�ладається�на�заст
пни�а��о-

лови��омісії.

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

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

державної�адміністрації)�передбачити�видат�и

по��ал
зі�«К
льт
ра�і�мистецтво»�для�забезпе-

чення�фінанс
вання��ом
нально�о�підприємства

«Київ�
льт
расервіс»�з�
рах
ванням�приєднан-

ня�Київсь�о�о�місь�о�о�центр
�дозвілля.

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.В.

Голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про затвердження Положення про управління документального
забезпечення апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 581 від 16 червня 2015 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто;герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Положення про апарат виконавчого органу Київської місь;
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2011 року № 1627 та вра;
ховуючи розпорядження Київського міського голови від 20 січня 2015 року № 22 «Про зміни у структурі апа;
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�Положення�про�
правління

до�
ментально�о�забезпечення�апарат
�ви�о-

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

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

дається.

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

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

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

від�26�листопада�2014�ро�
�№�1375�«Про�за-

твердження�Положення�про�
правління�до�
мен-

тально�о�забезпечення�апарат
�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

16.06.2015�№�581

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління документального забезпечення апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Управління�до�
ментально�о�забезпечення�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�
правління)�є�стр
�т
рним�підрозділом

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

2.�Управління�
�своїй�діяльності��ер
ється�Констит
цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�
�азами

та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами�і�розпорядженнями�Кабінет
�Міністрів

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

�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Ре�ламен-

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

лі —�Ре�ламент),�цим�Положенням�та�іншими�нормативними�а�тами.

3.�Положення�про�
правління,�йо�о�стр
�т
ра�та�внесення�змін�до�них�затвердж
ються�роз-

порядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).�Чисельність�
правління�затвердж
ється�на�азом��ерівни�а�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан


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

4.�Управління�
�своїй�діяльності�підпоряд�ов
ється��ерівни�ові�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

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

5.�Управління�
�процесі�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�взаємодіє�із�стр
�т
рними

підрозділами�апарат
,�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�та�територіальними�ор�а-

нами�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади.

6.�Управління�має�печат�и�(не�ербові)�із�відтворенням�назви�
правління,�«Для�па�етів»�та

штампи�встановлено�о�зраз�а.

7.�Основними�завданнями�
правління�є:

7.1.�Встановлення�в�апараті�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�єдино�о�поряд�
�до�
мент
вання�
правлінсь�ої�інформації�і�роботи�з�до-

�
ментами�із�застос
ванням�с
часних�автоматизованих�систем.

7.2.�Контроль�і�методичне��ерівництво�за�дотриманням�єдиної�системи�діловодства�
�стр
�-

т
рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

7.3.�Ор�анізація�облі�
�проходження�і��онтролю�за�дотриманням�поряд�
�роз�ляд
�сл
жбо-

вих�до�
ментів.

7.4.�Реєстрація�сл
жбових�до�
ментів,�я�і�адресовані�Київсь�ом
�місь�ом
��олові,��ерівниц-

тв
�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�стр
�т
рним�підрозділам�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�під�отов�а�до�них�аналітичних,�довід�ових�та�інших�матеріалів.

7.5.�Реєстрація�та�відправлення�сл
жбових�до�
ментів,�оформлених�належним�чином,�засо-

бами�еле�тронно�о�зв’яз�
.

7.6.�Під�отов�а�прое�тів�резолюцій�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

7.7.�Контроль�за�оформленням�та�передача�прое�тів�сл
жбових�до�
ментів�на�підпис�Київ-

сь�ом
�місь�ом
��олові.

7.8.�Ор�анізація�своєчасно�о�доведення�дор
чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�через�систем


еле�тронно�о�до�
ментообі�
�до�стр
�т
рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�я�им�вони�адресовані.

7.9.�Розроб�а�прое�тів�розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань,�що�належать�до��омпе-

тенції�
правління.

7.10.�Ор�анізація�та��онтроль�за�збереженням�до�
ментаційно�о�фонд
�апарат
�ви�онавчо-

�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��орист
вання�ним.

7.11.�Уза�альнення�та�аналіз�роботи�з�питань,�по�ладених�на�
правління,�надання�пра�тич-

ної�та�методичної�допомо�и�стр
�т
рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районним�в�місті�Києві�державним�адміністра-

ціям�з�питань,�що�відносяться�до��омпетенції�
правління.

8.�Управління�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о�завдань:�

8.1.�Здійснює��онтроль�за�дотриманням�єдиної�системи�діловодства�
�стр
�т
рних�підрозді-

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях�відповідно�до�Ре�ламент
�та�Інстр
�ції�з�діло-

водства�в�стр
�т
рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

8.2.�Здійснює�приймання,�попередній�роз�ляд,�реєстрацію�сл
жбових�до�
ментів,�що�над-

ходять�до�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,��ерівництва�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�стр
�т
рних�підрозділів�апарат
�ви�онавчо-

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

8.3.�Здійснює�реєстрацію�та�відправлення�сл
жбових�до�
ментів,�оформлених�належним�чи-

ном,�засобами�еле�тронно�о�зв’яз�
.

8.4.�Забезпеч
є�своєчасн
�передач
�зареєстрованих�до�
ментів�на�роз�ляд�Київсь�ом
�місь�о-

м
��олові�через�систем
�еле�тронно�о�до�
ментообі�
.

8.5.�Гот
є�прое�ти�резолюцій�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

8.6.�Здійснює��онтроль�за�оформленням�та�передач
�прое�тів�сл
жбових�до�
ментів�на�під-

пис�Київсь�ом
�місь�ом
��олові.�Повертає�до�
менти�на�доопрацювання��оловном
�ви�онав-

цю.

8.7.�Здійснює�передач
�до�
ментів,�я�і�надійшли�на�реєстрацію�
�паперовом
�ви�ляді,�до��о-

ловно�о�ви�онавця,�визначено�о�резолюцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

8.8.�Здійснює�приймання,�реєстрацію,�облі�,�збері�ання�та��онтроль�за�проходженням�до�
-

ментів�з��рифом�«Для�сл
жбово�о��орист
вання»�з�ідно�з�вимо�ами�за�онодавства.

8.9.�Здійснює�реєстрацію�сл
жбової�вихідної��ореспонденції�за�підписом�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови.

8.10.�Забезпеч
є�відправлення�вихідної��ореспонденції�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

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

8.11.�Ор�анізов
є�збереження�до�
ментаційно�о�фонд
�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��орист
вання�ним.

8.12.�Надає�методичн
�допомо�
�під�час�під�отов�и�номен�лат
р�справ�стр
�т
рних�підроз-

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

8.13.�Форм
є�зведен
�номен�лат
р
�справ�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

8.14.�Забезпеч
є�облі�,�збері�ання,�ви�ористання�та�під�отов�
�до�
ментів�апарат
�ви�онав-

чо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�постійно�о�та�три-

вало�о�стро�ів�збері�ання�для�передачі�до�Державно�о�архів
�м.�Києва�в�
становленом
�поряд-

�
�й�
�визначені�терміни.

8.15.�Засвідч
є�печат�ою�
правління�(не�ербовою)��опії�до�
ментів,�створених�
�апараті�ви-

�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�в�
станов-

леном
�поряд�
.

8.16.�Перевіряє�за�дор
ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�стан�діловодства�в�стр
�т
рних

підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

8.17.�Перевіряє�стан�діловодства�в�стр
�т
рних�підрозділах�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�за�рез
льтатами�перевір�и

доповідає��ерівни�ові�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

8.18.�Сприяє�впровадженню�с
часних�інформаційних�техноло�ій�
�сфері�еле�тронно�о�до�
-

ментообі�
.

8.19.�Вживає�заходів�до�с�орочення�до�
ментообі�
.

8.20.�Гот
є�аналітичн
�довід�
�про�стан�до�
ментообі�
�за�рі��
�ви�онавчом
�ор�ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій�та�інформ
є�Київсь�о�о�місь�о�о��олов
�й��ерівни�а�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

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

8.21.�Бере�
часть�в�ор�анізації�і�проведенні�семінарів,�нарад�з�питань,�що�належать�до��ом-

петенції�
правління.

8.22.�Ви�он
є�інші�ф
н�ції,�що�випливають�з�по�ладених�на�
правління�завдань.

9.�Управління�має�право:

9.1.�Отрим
вати�в�
становленом
�поряд�
�від�стр
�т
рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�інформацію,�до�
менти�та�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на

ньо�о�завдань.

9.2.�Брати�
часть�
�нарадах,�що�проводяться�
�ви�онавчом
�ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�йо�о�стр
�т
рних�підрозділах,�районних�в

місті�Києві�державних�адміністраціях,�та�с�ли�ати�наради�з�питань,�віднесених�до�йо�о��ом-

петенції.

9.3.�Інформ
вати��ерівництво�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�про�випад�и�пор
шення�встановлено�о�поряд�
�роботи�з�питань,�від-

несених�до��омпетенції�
правління.

9.4.�Зал
чати�спеціалістів�стр
�т
рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(за�по�одженням�з�їхніми��ерівни�ами)�для�вивчен-

ня�і�роз�ляд
�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

9.5.�Повертати�на�доопрацювання�стр
�т
рним�підрозділам�апарат
,�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям�сл
жбові�до�
менти,�під�отовлені�з�пор
шенням�вимо��нормативних�а�тів

з�питань�діловодства.

10.�Управління�очолює�начальни�,�я�о�о�призначає�на�посад
�та�звільняє�з�посади�Київсь�ий

місь�ий��олова�за�поданням��ерівни�а�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).�На�посад
�начальни�а�
правління�призначається�осо-

ба�з�вищою�освітою�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�спеціаліста�або�ма�істра�та�я�а�має

стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�державної�сл
жби�не�менш�я��три�ро�и�або�має

пра�тичний�досвід�роботи�на��ерівних�посадах�не�менш�я��п’ять�ро�ів.

11.�Начальни��
правління:

11.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�
правління,�несе�персональн
�відповідальність�за�ви-

�онання�по�ладених�на�
правління�завдань,�визначає�ф
н�ції�та�ст
пінь�відповідальності��ерів-

ни�ів�стр
�т
рних�підрозділів�
правління.�Контролює�робот
�стр
�т
рних�підрозділів�
правлін-

ня�та�забезпеч
є�підвищення��валіфі�ації�їх�працівни�ів.

11.2.�Контролює�ор�анізацію�діловодства�в�стр
�т
рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністраціях;�надає�їм�методичн
�допомо�
.

11.3.�Розробляє�та�здійснює�заходи,�спрямовані�на�вдос�оналення�ор�анізації�праці�праців-

ни�ів�
правління.

11.4.�Координ
є�в�межах��омпетенції�робот
�
правління�із�стр
�т
рними�підрозділами�ви�о-

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

місті�Києві�державними�адміністраціями.

11.5.�Забезпеч
є�збері�ання�до�
ментації�щодо�діяльності�апарат
�в�
становленом
�за�оно-

давством�поряд�
.

11.6.�Гот
є�і�подає�на�затвердження�в�
становленом
�поряд�
�Положення�про�
правління,

йо�о�стр
�т
р
�та�внесення�змін�до�них,�затвердж
є�положення�про�стр
�т
рні�підрозділи�та

посадові�інстр
�ції�працівни�ів.
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11.7.�Працює�із�сл
жбовими�до�
ментами,�я�им�надано��риф�обмеження�дост
п
�«Для�сл
ж-

бово�о��орист
вання».

11.8.�Відповідає�за�збері�ання�печат�и�
правління�та�правильність�її�ви�ористання.

11.9.�Вносить�на�роз�ляд��ерівни�а�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�
прав-

ління.

11.10.�Подає�з�ідно�із�за�онодавством�пропозиції��ерівни�ові�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан


Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�призначення,�звільнен-

ня�з�посад�та�переміщення�працівни�ів�
правління,�своєчасне�заміщення�ва�ансій,�заохочення

та�на�ладання�стя�нень;�вносить�подання�про�присвоєння�ран�ів;��онтролює�стан�тр
дової�та

ви�онавсь�ої�дисципліни.

11.11.�Відповідає�за�с�ладення�табеля�облі�
�робочо�о�час
�працівни�ів�
правління.

11.12.�Ви�он
є�інші�обов’яз�и,�по�ладені�на�ньо�о�Київсь�им�місь�им��оловою�та��ерівни�ом

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

12.�Начальни��
правління�має�заст
пни�а,�я�ий�за�йо�о�поданням,�по�одженим��ерівни�ом

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

призначає�на�посад
�та�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова.

13.�Працівни�и�
правління�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад�
�встановлено-

м
�поряд�
�за�поданням�начальни�а�
правління.

14.�Для�здійснення�ф
н�цій,�по�ладених�на�
правління,�начальни��та�працівни�и�
правління

наділяються�правами,�ви�он
ють�обов’яз�и�і�нес
ть�відповідальність�відповідно�до�за�онів�У�ра-

їни�«Про�державн
�сл
жб
»,�«Про�запобі�ання��ор
пції»�та�інших�нормативно-правових�а�тів,

що�ре�
люють�порядо��і�
мови�проходження�державної�сл
жби,�а�та�ож�Правил�вн
трішньо�о

тр
дово�о�розпоряд�
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�і�цьо�о�Положення.

15.�Витрати�на�
тримання�
правління�проводяться�за�рах
но��видат�ів,�передбачених�на�
т-

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

ністрації).

16.�По�ладення�на�
правління�та�йо�о�працівни�ів�обов’яз�ів,�не�передбачених�цим�Поло-

женням,�не�доп
с�ається.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про внесення змін до адресного переліку робіт 
з капітального ремонту бюветних комплексів на 2015 рік, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 18 лютого 2015 року № 126 «Про затвердження адресних 
переліків робіт з капітального ремонту бюветних комплексів 

та громадських вбиралень на 2015 рік»
Розпорядження № 566 від 11 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово;комунальні послу;
ги», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціаль;
ного розвитку м. Києва на 2015 рік», у зв’язку з уточненням складу та обсягів робіт з капітального ремонту бю;
ветних комплексів:

Внести�зміни�до�адресно�о�перелі�
�робіт�з��апітально�о�ремонт
�бюветних��омпле�сів�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�
�№ 126,�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 зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва квартири за рішенням суду

Розпорядження № 574 від 15 червня 2015 року
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України

«Про столицю України — місто;герой Київ», враховуючи 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» та рішення
Апеляційного суду міста Києва від 22 травня 2014 року у справі № 22;ц/796/6013/2014, в межах функцій ор;
гану місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва��вартир


№ 23�на�в
л.�Івана�Климен�а,�37�та�передати

її�до�сфери�
правління�Солом’янсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації.

2.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�вжити�заходів�щодо�реєс-

трації�права�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�на��вартир
,�зазначен
�
�п
н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Департамент
�б
дівництва�та�житлово�о

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

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

ністрації)�здійснити�в�
становленом
�поряд�


розподіл�та�передач
��вартири,�зазначеної�


п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

Про внесення змін до підпункту 1.1 пункту 1 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 03 лютого 2015 року № 67 
«Про організацію у 2015 році харчування учнів загальноосвітніх

навчальних закладів м. Києва, заснованих на комунальній 
власності територіальної громади міста Києва»

Розпорядження № 567 від 12 червня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додатко;
вих гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», з метою забезпечення додаткових
заходів щодо соціального захисту киян — учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (по;
мерлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції:

Підп
н�т�1.1�п
н�т
�1�розпорядження�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�03�люто�о

2015�ро�
�№ 67�«Про�ор�анізацію�
�2015�році

харч
вання�
чнів�за�альноосвітніх�навчальних

за�ладів�м.�Києва,�заснованих�на��ом
нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва»

доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст
:

«
чнів�5-11��ласів�із�числа�дітей�із�сімей��и-

ян —�
часни�ів�антитерористичної�операції�та

дітей�із�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і

брали�
часть�
�проведенні�антитерористичної

операції».

Голова 
В. Кличко

Про реконструкцію будівлі з облаштуванням території середньої
загальноосвітньої школи І;ІІІ ступеня № 289 

на вул. Славгородській, 14 у Дарницькому районі міста Києва
Розпорядження № 582 від 16 червня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулюван;
ня містобудівної діяльності», з метою проведення реконструкції будівлі з облаштуванням території серед;
ньої загальноосвітньої школи І;ІІІ ступеня № 289 на вул. Славгородській, 14 та забезпечення належних умов
перебування дітей із порушеннями у фізичному та розумовому розвитку, які потребують інклюзивної або
спеціальної освіти, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�розроб�
�прое�тно-�ошторис-

ної�до�
ментації�та�ви�онання�робіт�з�ре�он-

стр
�ції�б
дівлі�з�облашт
ванням�території�се-

редньої�за�альноосвітньої�ш�оли�І-ІІІ�ст
пеня

№ 289�на�в
л.�Слав�ородсь�ій,�14�
�Дарниць-

�ом
�районі�міста�Києва.

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

єві�державн
�адміністрацію�замовни�ом�роз-

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

ви�онання�робіт�з�ре�онстр
�ції�б
дівлі�серед-

ньої�за�альноосвітньої�ш�оли�І-ІІІ�ст
пеня�№ 289

на�в
л.�Слав�ородсь�ій,�14�
�Дарниць�ом
�райо-

ні�міста�Києва.

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

ній�адміністрації:

3.1.�Одержати�в�
становленом
�поряд�
�ви-

хідні�дані�на�прое�т
вання.

3.2.�Забезпечити�розроб�
�та�затверджен-

ня�в�
становленом
�поряд�
�прое�тно-�ошто-

рисної�до�
ментації.

3.3.�Визначити�в�
становленом
�поряд�
��е-

неральні�прое�тн
�та�підрядн
�б
дівельн
�ор-

�анізації�для�ви�онання�робіт,�зазначених�


п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

дівельних�робіт.

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

ре�онстр
�цію�б
дівлі�з�облашт
ванням�тери-

торії�середньої�за�альноосвітньої�ш�оли�І-ІІІ

ст
пеня�№ 289�на�в
л.�Слав�ородсь�ій,�14�


Дарниць�ом
�районі�міста�Києва�обов’яз�ово

передбачити�
мови�щодо�надання�підрядни-

�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встано-

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

3.6.�Вирішити�питання�оформлення�права

�орист
вання�земельною�ділян�ою�в�
станов-

леном
�поряд�
.

4.�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�
�міста�Києва�на�2015

рі�.

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

ній�адміністрації�подати�в�
становленом
�по-

ряд�
�до�Департамент
�е�ономі�и�та�інвести-

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

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

позиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених�


п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�Про�рам�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит�
�міста�Києва

на�2016�рі��і�наст
пні�ро�и.

6.�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 утворення робочої групи з питань впровадження 
та експлуатації автоматизованої системи «Інформаційна 

система управління майном територіальної 
ромади міста Києва»

Розпорядження № 570 від 15 червня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс;

трації», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно;телекомунікаційних
системах», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007;2015 роки», з метою
удосконалення механізму управління майном територіальної громади міста Києва, забезпечення прозоро;
сті та відкритої діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь;
кої державної адміністрації):

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

ня�та�е�спл
атації�автоматизованої�системи

«Інформаційна�система�
правління�майном�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва»�та�затвер-

дити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Робочій��р
пі,�
твореній�відповідно�до�п
н�-

т
�1�цьо�о�розпорядження,�до�30�червня�2015

ро�
�надати�Київсь�ом
�місь�ом
��олові�про-

позиції�стосовно�впровадження�та�е�спл
ата-

ції�автоматизованої�системи�«Інформаційна

система�
правління�майном�територіальної��ро-

мади�міста�Києва».

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рад
ць�о�о�М.�Б.

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 30 вересня 2010 року № 787 
«Про організаційно;правові заходи, пов’язані з виконанням 

рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 
«Про питання організації управління районами в місті Києві»

Розпорядження № 571 від 15 червня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації

управління районами в місті Києві» та у зв’язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів з
ліквідації юридичних осіб:
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Про затвердження змін до Положення про Департамент освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 572 від 15 червня 2015 року

Відповідно до статті 101 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», статті 54 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 5 Закону України «Про місцеві держав#
ні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Ти#
пового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2012 року № 1308 «Про затвердження Методичних реко#
мендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої дер#
жавної адміністрації», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Де-

партамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

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

жавної�адміністрації�від�19�березня�2004�ро��

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�12�липня�2012

ро���№ 1205),�що�додаються.

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

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�12��вітня�2005�ро���№ 581

«Про�затвердження�змін�до�стр��т�ри�Головно-

�о��правління�освіти�і�на��и�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)»;

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

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

міністрації)�від�04��р�дня�2009�ро���№ 1351

«Про�затвердження�змін�до�стр��т�ри�Головно-

�о��правління�освіти�і�на��и�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)»;

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

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

міністрації)�від�23�липня�2010�ро���№ 545�«Про

затвердження�змін�до�стр��т�ри�Головно�о

�правління�освіти�і�на��и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»;

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

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

міністрації)�від�12�січня�2011�ро���№ 29�«Про

затвердження�змін�до�стр��т�ри�Головно�о

�правління�освіти�і�на��и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»;

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

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

міністрації)�від�06�травня�2011�ро���№ 688�«Про

затвердження�змін�до�стр��т�ри�Головно�о

�правління�освіти�і�на��и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»;

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

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

міністрації)�від�16�липня�2012�ро���№ 1219�«Про

затвердження�змін�до�стр��т�ри�Головно�о

�правління�освіти�і�на��и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)».

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

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

адміністрації) від 29 квітня 2013 року № 660 «Про затвердження
переможця конкурсу із залучення інвестора до реалізації 

інвестиційного проекту «Електронний квиток»
Розпорядження № 569 від 15 червня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По#
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації то#
що об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно#транспортної ін#
фраструктури міста Києва», враховуючи звернення ТОВ «Альфа Пей Термінал» (лист від 09 червня 2015 року
№ 017#15), та в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

П�н�т�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�від�29��вітня�2013�ро���№ 660

«Про�затвердження�переможця��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�реалізації�інвестиційно�о

прое�т��«Еле�тронний��вито�»�після�слів�«замов-

ни�ом�реалізації�прое�т�»�доповнити�словами

«�ом�нальним�підприємством�«Київсь�ий�метро-

політен»,��ом�нальним�підприємством�«Київпас-

транс»,��ом�нальним�підприємством�«Головний

інформаційно-обчислювальний�центр».

Голова В. Кличко

У�підп�н�ті�8.11�п�н�т��8�розпорядження

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

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

від�30�вересня�2010�ро���№ 787�«Про�ор�а-

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

ням� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

09.09.2010�№ 7/4819�«Про�питання�ор�ані-

зації��правління�районами�в�місті�Києві»�сло-

ва�та�цифри�«01�червня�2015�ро��»�заміни-

ти�словами�та�цифрами�«31��р�дня�2015�ро-

��».
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�оїмісь�ої�державної�адміністрації)�

15.06.2015�№�572

ЗМІНИ�ДО�ПОЛОЖЕННЯ

ПРО�ДЕПАРТАМЕНТ�ОСВІТИ�І�НАУКИ,�МОЛОДІ�ТА�СПОРТУ

ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифі�аційний��од�02147629)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Положення�про�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

1.�У�п�н�ті�1�Положення:�

слова�«�олові�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»�замінити�словами�«Київсь�ом��місь�ом�

�олові».

слова�«а�з�питань�ви�онання�ф�н�цій�державної�ви�онавчої�влади —�Міністерств��освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��У�раїни»�замінити�словами�«з�питань�ви�онання�ф�н�цій�державної�ви�онавчої�вла-

ди —�Міністерств��освіти�і�на��и�У�раїни,�Міністерств��молоді�та�спорт��У�раїни,�а�з�питань�здійс-

нення��онтролю�за�діяльністю�підпоряд�ованих�навчальних�за�ладів —�Державній�інспе�ції�навчаль-

них�за�ладів�У�раїни.»

2.�У�п�н�ті�6�Положення:

2.1.�Доповнити�підп�н�т�6.8�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:�«Здійснює�ліценз�вання�діяльності�з

надання�освітніх�посл�����сфері�дош�ільної,�за�альної�середньої,�позаш�ільної�освіти�та�державн��атес-

тацію�дош�ільних,�за�альноосвітніх,�позаш�ільних�навчальних�за�ладів��ом�нальної�та�приватної

форм�власності���встановленом��поряд��».

2.2.�У�підп�н�ті�6.88�слова�«�олові�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»�замінити�словами

«Київсь�ом��місь�ом���олові».

3.�П�н�т�10�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«10.�Департамент�очолює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади�Київсь�ий

місь�ий��олова�за�поданням�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів,�за�по�одженням�із�Міністерством�освіти�і�на��и�У�раїни�та�Міністерством

молоді�та�спорт��У�раїни.

Кваліфі�аційні�вимо�и�до�дире�тора�Департамент�:�вища�педа�о�ічна�освіта�за�освітньо-�валіфі-

�аційним�рівнем�ма�істра�або�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�(в�ор�анах

місцево�о�самовряд�вання)�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на��е-

рівних�посадах�в�інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�5�ро�ів.

Дире�тор�Департамент��може�мати�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів,�я�их�призначає�на�поса-

д��і�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова�за�поданням�дире�тора�Департамент�,�по�одженим

із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Кваліфі�аційні�вимо�и�до�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів�дире�тора�Департамент�:�вища�ос-

віта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра�або�спе-

ціаліста,�стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�(в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання)�на��е-

рівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах

е�ономі�и�не�менше�4�ро�ів.»

4.�У�П�н�ті�11�Положення:

4.1.�У�підп�н�ті�11.1�слова�«�оловою�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»�замінити�словами

«Київсь�им�місь�им��оловою».

4.2.�Підп�н�т�11.15�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«11.15.�Призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад��ерівни�ів�за�альноосвітніх�та�дош�ільних�на-

вчальних�за�ладів,�що�передані�до�сфери��правління�районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�за�поданням��олови�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

По�одж�є�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів�позаш�ільних�навчальних�за-

�ладів,�що�передані�до�сфери��правління�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�за�подан-

ням�начальни�а��правління�освіти�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.»

5.�У�п�н�ті�14�Положення�слова�«�олова�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»�замінити�сло-

вами�«Київсь�ий�місь�ий��олова».

6.�У�п�н�ті�15�Положення�слова�«Головном��фінансовом���правлінні»�замінити�словами�«Депар-

таменті�фінансів».

7.�П�н�т�17�Положення�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:�«С�орочене�наймен�вання�Де-

партамент�:�Департамент�освіти�і�на��и, молоді�та�спорт��м.�Києва.»

Про перекладання та підключення зовнішніх інженерних мереж
у зв’язку з будівництвом житлового будинку на вул. Професора

Підвисоцького, 4#В у Печерському районі
Розпорядження № 611 від 23 червня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 23, 26 Закону
України «Про дорожній рух», статей 19, 23 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 2 Закону Укра#
їни «Про благоустрій населених пунктів», рішення Київської міської ради від 16 лютого 2012 року № 169/7506
«Про надання комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального при#
значення «СПЕЦЖИТЛОФОНД» земельної ділянки для будівництва доступного житла для працівників ме#
дичних закладів комунальної власності м. Києва на вул. Професора Підвисоцького, 4#В у Печерському райо#
ні м. Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про
виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних спорудах міста», з метою будівництва та своє#
часного введення в експлуатацію житлового будинку на вул. Професора Підвисоцького, 4#В у Печерському
районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��з��тримання�та

е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�при-

значення�«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спец-

житлофонд»)�з�ідно�з�розробленою�та�затвер-

дженою�в��становленом��поряд���прое�тно-�ош-

торисною�до��ментацією�в�термін�з�23�червня

2015�ро���до�15�серпня�2015�ро��,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження,�здійс-

нити�роботи�з�пере�ладання�та�під�лючення�зов-

нішніх�інженерних�мереж,�а�саме:

1.1.�Пере�ладання�водопровідної�мережі�від�В-

1�до�В-7�L-252�м�з�Д�—�200�на�Д�—�500�з�пере-

�люченням�існ�ючих�абонентів�до�новозб�дова-

ної�водопровідної�мережі�на�трот�арі�та�проїзній

частині�Залізнично�о�шосе�з�парної�сторони�від�в�л.

Дра�омирова�до�Війсь�ово�о�проїзд��з�тимчасо-

вим�част�овим�зайняттям�приле�лої�проїзної�час-

тини�Залізнично�о�шосе�шириною�3�м,�забезпе-

ч�ючи�проїзд�для�транспорт��в�місцях�перетин��з

вн�трішньо�вартальним�проїздом���термін�з�23

червня�2015�ро���до�17�липня�2015�ро��.

1.2.�Під�лючення�до�існ�ючо�о�В-1�(з�ре�он-

стр��цією)�та�В-7�(з�ре�онстр��цією)�на�Заліз-

ничном��шосе�з�парної�сторони�ви�онати�з�тим-

часовим�част�овим�зайняттям�проїзної�частини

(одна�см��а�р�х�)�та�трот�ар��на�Залізничном�

шосе�з�парної�сторони,�забезпеч�ючи�проїзд�для

транспорт��в�місцях�перетин��з�вн�трішньо�вар-

тальним�проїздом���термін�з�23�червня�2015�ро-

���до�17�липня�2015�ро��.

1.3.�Пере�ладання��аналізаційної�мережі�від

К1-2�до�К1-23�Д� —�200�на�Д� —�400�L-�815�м�із

тр�б�ВЧШГ�з�пере�люченням�абонентів�до�поб�-

дованої��аналізаційної�мережі�на�проїзній�части-

ні�Залізнично�о�шосе�від�в�л.�Дра�омирова�до

перетин��з�в�л.�Товарною�з�парної�сторони�з�тим-

часовим�част�овим�зайняттям�приле�лої�проїзної

частини�Залізнично�о�шосе�шириною�5�м,�забез-

печ�ючи�проїзд�для�транспорт��в�місцях�перети-

н��з�вн�трішньо�вартальним�проїздом���термін�з

23�червня�2015�ро���до�15�серпня�2015�ро��.

1.4.�Пере�ладання��аналізаційної�мережі�від

К1-1�до�K1-2�L-15�м�Д� —�500�на�перетині�За-

лізнично�о�шосе�та�в�л.�Дра�омирова�за�ритим

способом�з�част�овим�зайняттям�приле�лої�про-

їзної�частини�Залізнично�о�шосе�шириною�3�м,

забезпеч�ючи�проїзд�для�транспорт��в�місцях

перетин��з�вн�трішньо�вартальним�проїздом���тер-

мін�з�23�червня�2015�ро���до�15�серпня�2015�ро-

��.

1.5.�Під�лючення��аналізаційної�мережі�в�існ�-

юч��в�личн��К-23�па�в�л.�Чорно�ірсь�ій�з�парної

сторони�ви�онати�від�ритим�способом�з�тимча-

совим�част�овим�зайняттям�приле�лої�проїзної

частини�на�в�л.�Чорно�ірсь�ій�шириною�5�м,�за-

безпеч�ючи�проїзд�в�місцях�перетин��з�місцевим

проїздом���термін�з�23�червня�2015�ро���до�15�серп-

ня�2015�ро��.

Дат��почат���робіт�додат�ово�по�одити�з�УДАІ

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві.
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2.�КП�«Спецжитлофонд»:

2.1.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами�бла�о�строю

м.�Києва,�затвердженими�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051,�забезпечивши�тризмін-

ний�режим�роботи.

2.2.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�Державної�авто-

мобільної�інспе�ції�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�

м.�Києві�тимчасов��схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

2.3.�Забезпечити�встановлення�о�орожі,�відповідних�до-

рожніх�зна�ів,�освітлення,�си�нальних�ліхтарів�з�метою�без-

печно�о�проход��пішоходів�та�проїзд��автотранспорт��на

період�ви�онання�робіт.

2.4.�На�період�ви�онання�робіт�забезпечити�дотриман-

ня�норм�і�правил�техні�и�безпе�и���б�дівництві.

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

них�частин�в�лиць,�між�вартальних�проїздів�на�всю�шири-

н��проїзної�частини�в�межах�розриття�за�типом�існ�ючих,

а�трот�арів —�на�всю�ширин��та�довжин��в�межах�розрит-

тя�фі��рними�елементами�мощення�і�передати�їх�за�а�том

�ом�нальном��підприємств��«Шляхово-е�спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних�шля-

хів�та�спор�д�на�них�Печерсь�о�о�район�»�м.�Києва�та�ор-

�анізаціям�балансо�трим�вачам�вн�трішньо�вартальних

проїздів.

3.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�робіт�з��лаш-

т�вання�водопровідної�та��аналізаційної�мереж�і�прийнят-

тя�їх�в�е�спл�атацію�це�майно�приймається�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�подаль-

шою�передачею���володіння�та��орист�вання�ПАТ�«АК�«Ки-

ївводо�анал».

4.�Дор�чити�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити���встановле-

ном��поряд���прийняття�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�зовнішніх�інженерних�мереж,

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

5.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безаварійне�ви�о-

нання�робіт�по�ласти�на�дире�тора�КП�«Спецжитлофонд»

Федотова�К.�П.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

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

адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

¹
ï/ï

Õàðàêòåðèñòèêà 
îá'ºêòà îðåíäè

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè (ãðí)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
ö³ëüîâå âèêîðèñòàí-
íÿ òà òåðì³í îðåíäè

Çà çàÿâîþ ³í³ö³à-
òîðà ãðàô³ê âè-
êîðèñòàííÿ ïðè-

ì³ùåííÿ (ðîç-
êëàä çàíÿòü ïî-
ãîäæåíèé ç êå-
ð³âíèêîì ÄÍÇ)

Îðåí-
äíà

ñòàâêà
ó %

Ðîçì³ð
ñòàðòîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè çà
1 ãîäèíó
áåç ÏÄÂ

ó ãðí

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 84,8 êâ.ì
(11,5 êâ.ì. òà 73,3 êâ.ì)
ïî âóë. Ãóñîâñüêîãî, 2-à

(ïðèì³ùåííÿ ÄÍÇ ¹ 653)

1994983,60 Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèò-
êó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îñâ³òí³ ïîñëóãè (íàâ-
÷àííÿ ä³òåé ó ãóðò-

êàõ: ðàä³ñòü òâîð÷îñ-
ò³, àíãë³éñüêà ìîâà òà
õîðåîãðàô³ÿ) 2 ðîêè

364 äí³

6 ãîäèí íà òèæ-
äåíü çã³äíî ç

ðîçêëàäîì çà-
íÿòü

15 51,95

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
äðóãîãî ïîâåðõó ïëîùåþ
53,0 êâ.ì ïî âóë. Ëþòå-

ðàíñüê³é, 17-à (ïðèì³ùåí-
íÿ ÄÍÇ ¹ 107)

1798437,34 Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèò-
êó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îñâ³òí³ ïîñëóãè (íàâ-
÷àííÿ ä³òåé ó ãóðò-

êàõ: àíãë³éñüêà ìîâà
òà õîðåîãðàô³ÿ)
2 ðîêè 364 äí³

4 ãîäèíè íà òèæ-
äåíü çã³äíî

ç ðîçêëàäîì çà-
íÿòü

15 46,83

3 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
ïåðøîãî òà äðóãîãî ïî-
âåðõ³â çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 99,5 êâ.ì (² ïîâåðõ
19,4 êâ.ì òà II ïîâåðõ

80,1 êâ.ì) ïî áóëüâ. Ëåñ³
Óêðà¿íêè, 24-à (ïðèì³-

ùåííÿ ÄÍÇ ¹ 143)

2324994,61 Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèò-
êó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îñâ³òí³ ïîñëóãè (íàâ-
÷àííÿ ä³òåé ó ãóðò-

êàõ: àíãë³éñüêà ìîâà
òà õîðåîãðàô³ÿ (êàç-
êîâà ô³çêóëüòóðà)) 2

ðîêè 364 äí³

5 ãîäèí íà òèæ-
äåíü çã³äíî ç

ðîçêëàäîì çà-
íÿòü

15 60,55

4 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 68,5 êâ.ì
(12,7 êâ.ì òà 55,8 êâ.ì)
ïî âóë. Áàñò³îíí³é, 16-à

(ïðèì³ùåííÿ ÄÍÇ ¹ 458)

1518942,98 Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèò-
êó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îñâ³òí³ ïîñëóãè (íàâ-
÷àííÿ ä³òåé ó ãóðò-

êàõ: ðàä³ñòü òâîð÷îñ-
ò³, àíãë³éñüêà ìîâà òà
õîðåîãðàô³ÿ) 2 ðîêè

364 äí³

5 ãîäèí íà òèæ-
äåíü çã³äíî ç

ðîçêëàäîì çà-
íÿòü

15 39,56

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 òåëåôîíàìè: 253-00-86, 280-15-39.

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�26.11.2015�№�2875�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни����р�дні�2015�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1��р�дня�2015�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62

Інші��одини�доби 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�17.00
з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�17.00�до�21.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÃÐÓÄÍ² 2015 ðîêó ç 17.00 äî 7.00.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Çàÿâà
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ñïîðóäæåííÿ îá'ºêòà

ÒÎÂ "ØÅËÁÎÐ" ïðîâîäèòü òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ãàçîâî¿ êîòåëüí³
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüå, 12.

Ïðîåêòíèì ð³øåííÿì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ãàçîâèõ êîòë³â íà
çàì³íó çàñòàð³ëèõ ó ³ñíóþ÷³é ãàçîâ³é êîòåëüí³.

Äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÿâëÿºòüñÿ
äèìîâà òðóáà êîòåëüí³

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, áóäå çä³éñíþâàòèñü â³ä
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ì³ñòà â³äïîâ³äíî äî òåõí³÷íèõ óìîâ â³äïîâ³äíèõ ³íæåíåðíèõ
ñëóæá ì³ñòà.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà â³äáóâàòèìåòüñÿ âèä³ëåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ì³ñòà â³ä ãàçîâèõ êîòë³â ó ê³ëüêîñò³ 0,04 ã/ñ òà
0,07841031 ò/ð³ê.

Êîíöåíòðàö³ÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ ïðè åêñïëóàòàö³¿
îá'ºêòà íå ïåðåâèùóâàòèìå íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü.

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

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

Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â
çà àäðåñîþ: Óêðà¿íà, 03057, ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüå, 12, òåë (044)490-94-58.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè 4 ãðóäíÿ 2015 ðîêó î 10.00 âñ³õ ñóì³æíèõ

çåìëåêîðèñòóâà÷³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç âñòàíîâëåíèìè ìåæàìè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ïî âóë. Ñåðã³ÿ Ëàçî,6 â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà

ï³äïèñàííÿì â³äïîâ³äíîãî àêòà.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè 4 ãðóäíÿ 2015 ðîêó î 10.00 âñ³õ ñóì³æíèõ

çåìëåêîðèñòóâà÷³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç âñòàíîâëåíèìè ìåæàìè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ïî âóë. Óøèíñüêîãî, 27 â Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà

ï³äïèñàííÿì â³äïîâ³äíîãî àêòà.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè 4 ãðóäíÿ 2015 ðîêó î 10.00 âñ³õ ñóì³æíèõ

çåìëåêîðèñòóâà÷³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç âñòàíîâëåíèìè ìåæàìè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ïî ïðîñïåêòó 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

òà ï³äïèñàííÿì â³äïîâ³äíîãî àêòà.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
- íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó åêîíîì³êè;
- 2 ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ ïëîù³;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â (íà ÷àñ

â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî 10.09.2018).
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëþ (íà ÷àñ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ

äî 14.10.2018).
Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè.
Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ

çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

Äåïàðòàìåíò (Öåíòð) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä àäì³í³ñòðàòîð³â â³ää³ëó ìîá³ëüíîãî ðåàãóâàííÿ —
20 ïîñàä.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ ïðàö³ íàäàºòüñÿ
ñåêòîðîì ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà,
19-á (êàá. 304), òåë.: 202-60-45, 202-60-46.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî
íàä³éøëà çàÿâà:
- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 152,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1,
2, 3 ïîâåðõàõ ÄÍÇ ¹ 210 íà âóë. Ñð³áíîê³ëüñüê³é, 14-Á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ
êîìóíàëüíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿêèé óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó
ì³ñòà Êèºâà, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 87 235,22 ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà òà îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâëÿòü 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

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÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: 1) âóë. Êàøòàíîâà, 6-À, 1 ïîâåðõ,
çàãàëüíà ïëîùà — 72,20 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 48,28 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà( áåç ÏÄÂ) —
3485,87, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³
ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç ÏÄÂ ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåëåôîíàìè: 546-20-51, 546-20-71.

Âòðà÷åíèé äîêóìåíò — ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³, âèäàíèé Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 05.12.2007 ð. (Íàêàç ¹ 2117-Ñ â³ä
29.11.2007 ð.), çàðåºñòðîâàíîãî ÊÏ "ÊÌÁÒ² òà ÐÂÏ íà OHM" 18.12.2007 ð., â êíèç³
25-233 çà ðåºñòðîâèì ¹ 217à/33978, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Îáîëåíñüêó Îêñàíó Ìèêîëà¿âíó, ÿêà º

â³äïîâ³äà÷åì ó ñïðàâ³ ¹ 757/21148-15ö çà ïîçîâîì Òàðíîâñüêî¿ Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âíè, ïðî

ñòÿãíåííÿ áîðãó â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 08 ãðóäíÿ 2015 ð. î 09.30 ïî âóë. Õðåùàòèê, 42-À, çàë

12, ì. Êè¿â, ñóääÿ Öîêîë Ë. ². Íàñë³äêè íåÿâêè — ñò. 169, 170 ÖÏÊ.
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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 44775

1 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹161(4757)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ ÃÓ Äåðæñàíåï³ä-
ñëóæáè ó ì. Êèºâ³, ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ó ñòîëèö³ â³äì³÷åíî çá³ëüøåí-
íÿ ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà ÃÐÂ²,
ó òîìó ÷èñë³ íà ãðèï. Òàê, ñåðåä
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ öåé ïîêàçíèê
çð³ñ íà 2,1 %, ñåðåä ä³òåé äî 17-òè
ðîê³â — íà 9,5 %.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ñàí³òàð-
íîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà Îëåãà Ðóáà-
íà, îäíà ç íåáåçïåê âèíèêíåííÿ
åï³äåì³é ãðèïó ïîëÿãàº ó çäàòíî-
ñò³ â³ðóñó çì³íþâàòèñÿ. Öå ïðè-
çâîäèòü äî ôàêòè÷íî¿ â³äñóòíî-
ñò³ ³ìóí³òåòó äî êîæíîãî íîâîãî
âàð³àíòà â³ðóñó.

Òîæ ó ïåð³îä çðîñòàííÿ ð³âíÿ
çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ²
ë³êàð³ ðàäÿòü êèÿíàì ïèëüíóâàòè
ñåáå òà ïðîÿâèòè àêòèâíó ïîçè-
ö³þ ñàìå ó ïèòàííÿõ ïðîô³ëàê-
òèêè.

Ñåðåä ãîëîâíèõ ïîðàä — ìàê-
ñèìàëüíî îáìåæèòè ïåðåáóâàí-
íÿ ó ëþäíèõ ì³ñöÿõ òà óíèêàòè
êîíòàêòó ç ëþäüìè ç îçíàêàìè
ðåñï³ðàòîðíî¿ ³íôåêö³¿: íåæè-
òþ, êàøëþ òîùî. Ó ì³ñöÿõ ñêóï-
÷åííÿ ëþäåé (íàïðèêëàä, ó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³) áàæàíî
êîðèñòóâàòèñÿ ìåäè÷íîþ ìàñ-
êîþ �

Ó ì³ñò³ çðîñëà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ãðèï

Ðîáîòó åñêàëàòîðà 
íà ñòàíö³¿ 
«Óí³âåðñèòåò» 
â³äíîâëÿòü
äî ê³íöÿ ðîêó

Ó ñòîëèö³ âèñàäæóþòü ÿëèíè

ÇÀ ÑÏÐÈßÍÍß ôàõ³âö³â ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» ó ñêâå-
ð³ íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà òà ïðîñïåêò³ Ãåðî¿â Ñòàë³í-
ãðàäà, 44-Á âèñàäæåíî â³÷íîçåëåí³ äåðåâà — ÿëèíè.
ßê ³íôîðìóþòü ó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàíí³, âèñà-
äæåííÿ öèõ äåðåâ ó ñòîëèö³ öüîãî ðîêó º ðåêîðäíèì.
Ñàìå âîíè ñòâîðþþòü çåëåíèé ïðîñò³ð, ¿õí³ ð³çíîìà-
í³òí³ ôîðìè ï³äêðåñëþþòü ì³ñüêèé ëàíäøàôò, à âè-
ñîêèé êîåô³ö³ºíò ô³òîíöèä³â î÷èùóº ïîâ³òðÿ ó ìå-
ãàïîë³ñ³.

Çåëåíáóä³âö³ âèêîðèñòîâóþòü ºâðîïåéñüê³ ìåòî-
äè ç îôîðìëåííÿ çåëåíîãî Êèºâà. Òàê, âçäîâæ âó-
ëèöü âèñàäæóþòü ïåðåâàæíî ñò³éê³ äî ñêëàäíèõ óìîâ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ðîñëèíè, à ó ïàðêàõ ³
ñêâåðàõ — ð³çíîìàí³òí³ âèäè.

Òàêîæ êîìóíàëüíèêè ïëàíóþòü äîêëàäíî âè-
â÷àòè äîñâ³ä çàðóá³æíèõ êðà¿í ³ç îôîðìëåííÿ ïî-
ñàäêîâèõ ÿì òà ïðèñòîâáóðíèõ ëóíîê âçäîâæ äîð³ã,

ùîá çáåðåãòè çåëåí³ íàñàäæåííÿ äëÿ ìàéáóòí³õ ïî-
êîë³íü �

Ï²Ä ×ÀÑ âèêîíàííÿ ïëàíîâîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó åñêàëàòîðà íèæ-
íüîãî íàõèëó íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Óí³âåðñèòåò» ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íèì
çíîñîì åëåìåíò³â îáëàäíàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ
äîäàòêîâîãî îáñÿãó ðîá³ò. Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè ðåìîíò åñêàëàòîðà
ïðîäîâæåíî äî ê³íöÿ ðîêó.

Ï³äïðèºìñòâî ïðîñèòü âèáà÷åííÿ çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³ òà
íàãàäóº, ùî ó ñòîëè÷íîìó ìåòðîïîë³òåí³ íàðàç³ åêñïëóàòóºòüñÿ 122
åñêàëàòîðè íà 26-òè ñòàíö³ÿõ. Ïðè öüîìó 33 ç íèõ ïåðåâîçÿòü ïà-
ñàæèð³â ïîíàä 50 ðîê³â (çîêðåìà é åñêàëàòîðè íà ñòàíö³¿ ìåòðî
«Óí³âåðñèòåò») �

Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàþòü ðîáîòè ç
êàïðåìîíòó Ï³âäåííîãî ìîñòó
÷åðåç ð. Äí³ïðî. Òàê, íàðàç³ çà-

âåðøóþòüñÿ çàõîäè ç ðîçáèðàí-
íÿ ñòàðîãî àñôàëüòîáåòîííîãî
ïîêðèòòÿ, ã³äðî³çîëÿö³¿ òà áàð’ºð-
íîãî îãîðîäæåííÿ íà òðîòóàð³.
Îêð³ì òîãî, âèêîíóþòüñÿ ï³äãî-
òîâ÷³ ðîáîòè äëÿ ìîíòàæó åëå-
ìåíò³â íîâî¿ áàð’ºðíî¿ îãîðîæ³
â íàïðÿìêó ïðîñï. Ì. Áàæàíà.

Ñë³ä íàãàäàòè, ùî â ðàìêàõ
1-ãî åòàïó ó âåðåñí³ 2015 ðîêó
áóëî çä³éñíåíî çàì³íó ã³äðî³çî-
ëÿö³¿ òà âëàøòîâàíî ïîêðèòòÿ ç
ãóñàñôàëüòó íà ïîëîâèí³ øèðè-
íè ïðî¿çäó, ùî çàáåçïå÷èòü ÿê³ñ-
íèé ïðî¿çä òðàíñïîðòó â îñ³í-
íüî-çèìîâèé ïåð³îä �

Òðèâàº ðåìîíò Ï³âäåííîãî ìîñòó

ÑÜÎÃÎÄÍ², î 15.00,â ñòîëèö³ óðî-
÷èñòî â³äêðèþòü öåíòðàëüíó Ðå-
çèäåíö³þ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ êðà-
¿íè íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî
Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî çàïîâ³äíèêà.

Ó äâîïîâåðõîâ³é äçâ³íèö³ Óñ-
ïåíñüêîãî ñîáîðó áóäå ðîçòàøî-
âàíèé êàá³íåò Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ,
êóäè çìîæóòü ïðèéòè âñ³ áàæà-
þ÷³. Íà â³äâ³äóâà÷³â òàêîæ ÷åêàº
àëüòàíêà ç àðîê äëÿ áàæàíü,
ñêðèíüêà äëÿ ëèñò³â Ñâÿòîìó Ìè-

êîëàþ, ê³ìíàòà ï³äãîòîâêè ïî-
äàðóíê³â, ³íñòàëÿö³ÿ «Ð³çäâî Õðèñ-
òîâå», âèñòàâêà ðîá³ò äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà êè¿â-
ñüêèõ ìàéñòð³â òà íîâîð³÷íà ÿëèí-
êà. Ãîëîâíà Ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ ïðàöþâàòèìå ùîñåðå-
äè ç 16.00 äî 17.00 ïî 19 ñ³÷íÿ
2016 ðîêó. Íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíà
âèñòàâêà áóäå â³äêðèòà ùîäåí-
íî ç 10.00 äî 17.00.

Àäðåñà: âóë. Ëàâðñüêà, 9 �

ÏÎÒÅÍÖ²ÀË Êèºâà ïîòð³áíî âè-
êîðèñòàòè, ùîá çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â. Ïðî öå

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî çàÿâèâ ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ² òà òó-

ðèñòè÷íèìè îðãàí³çàö³ÿìè Í³-
ìå÷÷èíè.

«Ìè çâèêëè ñïðèéìàòè ä³é-
ñí³ñòü ç òåëååêðàíà, ïðîòå õî÷ó íà-
ãîëîñèòè, ùî Êè¿â áóâ ³ çàëèøàº-
òüñÿ áåçïå÷íèì ³ ãîñòèííèì äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â ì³ñòîì, ÿêå ìàº âå-
ëèêèé òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë. Òóò
ðîçòàøîâàíî ïîíàä 3 500 ïàì’ÿòîê
³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ñåðåä íèõ 40 —
ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ. Òîìó íà-
øå çàâäàííÿ — âèêîðèñòàòè öåé
ïîòåíö³àë ³ çá³ëüøèòè òóðèñòè÷í³
ïîòîêè»,— íàãîëîñèâ ìåð.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî
ó Êèºâ³ ïðàöþþòü áëèçüêî 200
ãîòåë³â òà õîñòåë³â, ÿê³ ùîäåííî
ìîæóòü ïðèéìàòè ïîíàä 20 òèñ.
ãîñòåé òà íàäàâàòè ¿ì ÿê³ñí³ ïî-
ñëóãè.

Çà äàíèìè óïðàâë³ííÿ òóðèç-
ìó ÊÌÄÀ, çà 9 ì³ñÿö³â 2015 ðîêó
ñòîëèöþ â³äâ³äàëè 824 òèñ. çàêîð-
äîííèõ òóðèñò³â, ùî íà 17 % á³ëü-
øå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìè-
íóëîãî ðîêó �

Êè¿â ìàº çíà÷íèé ïîòåíö³àë 
äëÿ çá³ëüøåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â
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Ïðîêóðàòóðà ðîçïî÷àëà ñë³äñòâî çà ôàêòîì ïîä³é ó â³ää³ë³
ïîë³ö³¿ íà Ïîäîë³
Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ³ç ïîä³ÿìè, ùî ñòàëè-
ñÿ â ïðèì³ùåíí³ òåðèòîð³àëüíîãî
â³ää³ëó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéóïðàâ-
ë³ííÿ ïîë³ö³¿, ñòîëè÷íîþ ïðîêó-
ðàòóðîþ ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîç-

ñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì çëîâæèâàí-
íÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðà-
ö³âíèêàìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.
Êð³ì òîãî, çà âêàçàíèì ôàêòîì
ñï³âðîá³òíèêàìè óïðàâë³ííÿ âíóò-

ð³øíüî¿ áåçïåêè ÃÓ ÍÏ Óêðà¿íè ó
ì³ñò³ Êèºâ³ ïðîâîäèòüñÿ ñëóæáî-
âå ðîçñë³äóâàííÿ, ðåçóëüòàòè ÿêî-
ãî áóäóòü äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ �

Ãîëîâíà Ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
Óêðà¿íè â³äêðèºòüñÿ ó Ëàâð³
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