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Äèñöèïë³íîâàí³ø³ çà Êàáì³í

Áþäæåò ñòîëèö³ íà 2016 ð³ê Êè-
¿âðàäà ïëàíóº óõâàëèòè ïðîòÿãîì
ùå öüîãî ðîêó. Ïðî öå çàÿâèëè ï³ä
÷àñ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðà-
äè ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî òà ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàí-
í³êîâ.

Òàê,Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ,ùî
«ìè ïî÷èíàºìî ïðîöåñ óõâàëåí-
íÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2016 ð³ê,
àáè äî ê³íöÿ ãðóäíÿ âíåñòè ïî-
ïðàâêè, îáãîâîðèòè ³ âðàõóâàòè
âñ³ ïðîïîçèö³¿, ùîá äîîïðàöþâà-
òè ³ óõâàëèòè ãîëîâíèé ô³íàíñî-
âèé äîêóìåíò íàøîãî ì³ñòà ó 2015
ðîö³».

², ñõîæå, Êè¿âðàä³ òà ñòîëè÷í³é
ãðîìàä³ öå âäàñòüñÿ çä³éñíèòè.Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòà-
ö³¿ îáîõ ïðîåêò³â íàãîëîñèâ, ùî,
«âèâ÷èâøè ¿õ, ìè ä³éøëè âèñíîâ-
êó, ùî âîíè â³äïîâ³äàþòü, ïî ôîð-
ì³ ³ ñòðóêòóð³, áþäæåòíîìó çàêî-
íîäàâñòâó». Â³äòàê «ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíèõ òðüîõ òèæí³â òðèâàòèìå
îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â ³ ïðîïî-
íóºìî 24 ÷èñëà (ãðóäíÿ.—Àâò.) âè-
éòè âæå íà ô³íàëüíå ãîëîñóâàííÿ».

Îòæå, Êè¿âðàäà, ïîïðè òå, ùî
âîíà íîâîîáðàíà ³ äåïóòàòñüêèé
êîðïóñ, ÿê-òî êàæóòü, íå âñòèã
«ñïðàöþâàòèñÿ», âèÿâèëàñÿ äèñ-
öèïë³íîâàí³øîþ çà Êàáì³í. Óðÿä

Óêðà¿íè ëèøåíü ê³ëüêà äí³â òîìó
ïîäàâ ïðîåêò áþäæåòó òà ñóïðî-
â³äí³ ïðîåêòè íîðìàòèâíèõ àêò³â
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ ùå áóäå äî-
îïðàöüîâóâàòè ¿õ ç ïàðëàìåíòîì.
À ñòîëè÷íà ðàäà ñôîðìóâàëà, ðîç-
ãëÿíóëà íà ïðîô³ëüí³é êîì³ñ³¿ òà
âæå âçÿëà àíàëîã³÷í³ äîêóìåíòè
äî ðîçãëÿäó. Çà â³äïîâ³äí³ ð³øåí-
íÿ ïðîãîëîñóâàëè 93 ³ 94 äåïóòàòè
Êè¿âðàäè â³äïîâ³äíî, òîáòî ïåðå-
êîíëèâà á³ëüø³ñòü.

Öèôðè çðîñòàííÿ

ßê çàçíà÷èâ ó ñâîºìó âèñòóï³
íà çàñ³äàíí³ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é
Êëè÷êî, «áþäæåò Êèºâà íà íàñòóï-
íèé ð³ê, ÿê ³ öüîãîð³÷íèé, ðåàë³ñ-
òè÷íèé ³ ÷åñíèé. Öüîãî ðîêó ìè
áþäæåò ïåðåâèêîíàëè, íàñàìïå-
ðåä çàâäÿêè ïåðåêðèòòþ êîðóï-
ö³éíèõ ñõåì... Òîìó ïåðåêîíàíèé,
ó 2016-ìó ìàºìî ïîêàçàòè ùå á³ëüø
ïîçèòèâíó äèíàì³êó íàïîâíåííÿ
ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³».

Îñíîâí³ ïàðàìåòðè áþäæåòó ³
ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó íàñòóïí³. Äîõîäè áþ-
äæåòó Êèºâà çàô³êñîâàí³ íà ð³âí³
26,496 ìëðä ãðí (çàãàëüíèé ôîíä —
25,162 ìëðä ãðí, ñïåöôîíä — 1,334
ìëðä ãðí), à âèäàòêè — 24,996 ìëðä
ãðí (çàãàëüíèé ôîíä — 21,789 ìëðä
ãðí, ñïåöôîíä — 3,207 ìëðä ãðí).
Òàêèì ÷èíîì, ïðîô³öèò áþäæåòó
íà 2016 ð³ê äîð³âíþº 1,5 ìëðä ãðí.
Íà ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³ «Îñâ³òà»
íà 2016 ð³ê ïåðåäáà÷åíî 6,363 ìëðä
ãðí, ãàëóç³ «Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ» —
4,728 ìëðä ãðí,ãàëóç³ «Ñîöçàõèñòòà
ñîöçàáåçïå÷åííÿ»—4,954 ìëðä ãðí.

Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ
ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó ñêëàäàº 3,673 ìëðä
ãðí, ç ÿêèõ ç³ ñïåöôîíäó ì³ñüêîãî
áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî 1,525 ìëðä
ãðí, ùå 2,148 ìëðä ãðí — âëàñí³ òà
çàëó÷åí³ êîøòè.

Ó äîêóìåíòàõ äåòàëüíî ðîçïî-
ä³ëåí³ êîøòè îñíîâíèì ðîçïîðÿä-
íèêàì, àëå äëÿ êèÿí, íàïåâíå, ö³-
êàâ³øîþ áóäå ïîîá’ºêòíå ô³íàíñó-
âàííÿ. Îòæå, Êè¿âðàäà ïëàíóº ñóò-
òºâî çàéíÿòèñÿ òðàíñïîðòíîþ ³í-
ôðàñòðóêòóðîþ. Çîêðåìà âèä³ëè-
òè êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ ïðîñï.
Ïåðåìîãè —20 ìëí ãðí, íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ â³ä
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äî Àìóðñüêî¿ ïëî-
ù³—66,086 ìëí ãðí,íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ ïðîñï. Áàæàíà — 21,893 ìëí
ãðí, íà áóä³âíèöòâî äðóãî¿ íèòêè
ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî êàíàë³çàö³é-
íîãî êîëåêòîðà — 60 ìëí ãðí, íà
áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó — 40 ìëí ãðí, íà ðå-
êîíñòðóêö³þ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòî-
â³é ïëîù³ — 1 ìëí ãðí, íà áóä³â-
íèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³þ çàêëàä³â
îñâ³òè — ïîíàä 200 ìëí ãðí ³ ùå
39,718 ìëí ãðí íà êàï³òàëüí³ âè-
äàòêè 10 ÐÄÀ ì³ñòà Êèºâà. Òàêîæ,
çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
ÊÌÄÀ Ìèêîëè Ïîâîðîçíèêà (ÿêèé
äîïîâ³äàâ ïî ïðîåêòàì áþäæåòó
òà ïðîãðàì³), ó â³äïîâ³äü íà çàïè-
òàííÿ äåïóòàòà Êè¿âðàäè Þð³ÿ Êðè-
êóíîâà ùîäî êîøò³â íà ï³äòðèì-
êó ³íâàë³ä³â ó íàñòóïíîìó ðîö³,
îêð³ì ³íøîãî, ïëàíóºòüñÿ ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ Öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿ ä³-
òåé-³íâàë³ä³â ïî âóë. Î. Òåë³ãè.

Ñï³âïðàöÿ çàðàäè ÷åñíîãî 
êîøòîðèñó

Ïðåäñòàâëÿþ÷è ïðîåêò áþäæå-
òó, êåð³âíèê Äåïàðòàìåíòó ô³íàí-
ñ³â ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ðåï³ê çâåð-
íóâ óâàãó, ùî «îñîáëèâ³ñòþ áþ-
äæåòíîãî ïðîöåñó öüîãî ðîêó º
àíîíñîâàí³ çì³íè äîáþäæåòíîãî
³ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Âî-
íè íàáóäóòü ÷èííîñò³ ïðîòÿãîì
ãðóäíÿ, ³ ìè ïîâèíí³ ¿õ âðàõóâà-
òè».

Àëå îñíîâíîþ «ðîäçèíêîþ» áþ-
äæåòíîãî ïðîöåñó ó ñòîëèö³ º éî-
ãî â³äêðèò³ñòü ³ çàëó÷åííÿ óñ³õ êè-
ÿí. Ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî
îñîáëèâî àêöåíòóâàâ, ùî «ìè âñå
ðîáèìî ïðîçîðî ³ â³äêðèòî, çàëó-
÷àºìî ãðîìàäó äî ðîçâèòêó ì³ñòà.
Ñàìå òîìó çàïóñòèëè ñïåö³àëüíèé
ðåñóðñ — áþäæåò îíëàéí. Êîæåí ç
êèÿí ìîæå äîëó÷èòè ñâî¿ äóìêè,
ñâî¿ áà÷åííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ð³çíèõ ãàëóçåé. ² õî÷ó çà-
çíà÷èòè, ùî ò³ íàïðÿìêè, ÿê³ ï³ä-
òðèìàëà íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé, áóäóòü âðàõîâàí³ ïðè ï³äãî-
òîâö³ ïðîåêòó áþäæåòó».

Çàëèøèòè çàðîáëåíå ñîá³

Óò³ì, ì³ñüêèé áþäæåòíèé ïðî-
öåñ òðèâàòèìå íå ëèøå íà ð³âí³
Êèºâà, àëå é íà çíà÷íî âèùèõ ùàá-
ëÿõ âëàäè. Çîêðåìà ó Âåðõîâí³é
Ðàä³. Â³òàë³é Êëè÷êî çàêëèêàâ ïðåä-
ñòàâíèê³â ïîë³òè÷íèõ ñèë, ïðåä-
ñòàâëåíèõ ó Êè¿âðàä³, äîëó÷èòèñÿ
äî âíåñåííÿ çì³í äî Áþäæåòíîãî
êîäåêñó, ùîá ó ñòîëèö³ íå â³äáè-
ðàëè 60 % ÏÄÔÎ.

«Íàðîäí³ äåïóòàòè âíîñèëè
òàêó ïðîïîçèö³þ äî ôîðìóâàí-
íÿ Äåðæáþäæåòó. Íàñê³ëüêè ìå-
í³ â³äîìî, â áàçîâîìó âàð³àíò³
ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòó Êàáì³í
¿¿ íå âðàõóâàâ,— çàçíà÷èâ â³í ³
çàïðîïîíóâàâ ³íøèé ñïîñ³á äî-
áèòèñÿ áþäæåòíî¿ ñïðàâåäëèâî-
ñò³.— Ìè ³í³ö³þºìî çì³íè äî Áþ-
äæåòíîãî êîäåêñó îêðåìèì çà-
êîíîïðîåêòîì. ² òóò íàì ïîòð³á-
íà ï³äòðèìêà ïàðëàìåíòó. Òîìó
ÿ çâåðòàþñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ïðèñóò-
í³õ ó çàë³, çà ï³äòðèìêîþ êîëåã ç
ïàðëàìåíòó. Íàøå êëþ÷îâå çàâ-
äàííÿ — çðîáèòè òàê, ùîá ïîäàò-
êè êèÿí çàëèøàëèñÿ ó ì³ñò³. Ñïî-
ä³âàþñÿ, ïàðëàìåíò, îáãîâîðþ-
þ÷è ³ äîîïðàöüîâóþ÷è áþäæåò,
íå çíåõòóº ïîòðåáàìè ñòîëèö³».

Ïîëóì’ÿí³ çàêëèêè 
íå çàïàëèëè

Êè¿âðàäà íå áóëà á Êè¿âðàäîþ,
ÿêáè ó çàë³ íå ïðîëóíàëè ïîë³òè÷-
í³ çàÿâè. Ó ÷åòâåð, 3 ãðóäíÿ, äåïó-
òàò Þð³é Ñèðîòþê âèãîëîñèâ çâåð-
íåííÿ-âèìîãó â³ä ³ìåí³ ôðàêö³é
«Ñâîáîäà» (÷ëåíîì ÿêî¿ º) ³ «Áàòü-
ê³âùèíà» ïðî â³äñòàâêó óðÿäó Àð-
ñåí³ÿ ßöåíþêà, çà ÿêîãî, íà éîãî
äóìêó, íåìîæëèâî «ñôîðìóâàòè
òàêèé áþäæåò, ùîá óðàõóâàòè ³í-
òåðåñè ëþäåé, êèÿí». Çàÿâà, á³ëüø
äîö³ëüíà ó ñåñ³éí³é çàë³ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, çàëèøèëàñÿ áåç ðåàêö³¿.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â îãîëîñèâ ïåðåðâó
ó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äî 14-¿
ãîäèíè íàñòóïíîãî â³âòîðêà �

Äðóãå çàñ³äàííÿ Êè¿â-
ðàäè, íà â³äì³íó â³ä
ïåðøîãî, áóëî íàäçâè-
÷àéíî ä³ëîâèì: îáãîâî-
ðþâàëè ô³íàíñîâ³ ïè-
òàííÿ. Àëå é áåç åìîö³é
òà ïîë³òè÷íèõ çàÿâ íå
îá³éøëîñÿ. Ùîïðàâäà,
äîçà îñòàíí³õ áóëà çà-
ìàëîþ, ùîá íåãàòèâíî
óïëèíóòè íà ïë³äí³ñòü
ðîáîòè. Íàòîì³ñòü ìåð
Êèºâà òà äåïóòàòè çà-
êëèêàëè êèÿí äî ïðàö³.
Ñï³ëüíî. Íàä ïðîåêòàìè
áþäæåòó òà ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà.
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Ñïðàâåäëèâèé áþäæåò
� Êè¿âðàäà âçÿëà äî ðîçãëÿäó ãîëîâí³ äëÿ ì³ñòà ô³íàíñîâ³ ïðîåêòè òà çàêëèêàëà ãðîìàäó

àêòèâí³øå çàëó÷àòèñÿ äî îáãîâîðåííÿ

Äðóãå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, íà â³äì³íó â³ä ïåðøîãî, áóëî íàäçâè÷àéíî ä³ëîâèì — îáãîâîðþâàëè ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про обрання Прокопіва В. В. заступником міського голови — секретарем Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 3/3 від 1 грудня 2015 року

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 26, пункту 4 частини четвертої статті 42, частини першої статті 50, частини третьої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті
14 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ» та на підставі результатів таємного голосування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Обрати,�за�пропозицією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради�Про�опіва�Володимира�Володимировича.

Київський міський голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 171/1282

Про внесення змін до Тарифів на інвентаризацію нерухомого
майна, що здійснюється комунальним підприємством Київське

міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна

Розпорядження № 1118 від 16 листопада 2015 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По$
ложення про державну реєстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла$
ди», з метою впорядкування тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, в межах функцій місцевого ор$
гану виконавчої влади:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�інвентариза-

цію�нер�хомо�о�майна,�що�здійснюється��ом�-

нальним�підприємством�Київсь�е�місь�е�бюро

технічної�інвентаризації�та�реєстрації�права

власності�на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна,�вста-

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

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

жавної�адміністрації)�від�02�жовтня�2013�ро��

№ 1751,�зареєстрованим�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���м.�Києві�23�жовтня�2013�ро���за

№ 52/1044,�ви�лавши�їх�в�новій�реда�ції,�що

додається.

2.�Розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.
Голова В. Кличко

Додат�и	не	др�ються.	

Ознайомитися	з	ними	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 172/1283

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання
гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житлокомфорт»
Розпорядження № 1126 від 16 листопада 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Мі$
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово$комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре$
єстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен$
ня економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«Житло�омфорт»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Житло�омфорт»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Житло�омфорт»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надаються�Товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Житло-

�омфорт»,�я��ви�онавцем�цих�посл��,�що�до-

даються.

5.�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�25�червня�2013�ро���№ 1020�«Про�вста-

новлення�тарифів�на�виробництво�і�постачан-

ня�теплової�енер�ії�та�тарифів�на��ом�нальні

посл��и�з�централізовано�о�опалення�Товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Житло-

�омфорт»»,�зареєстроване�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�15�липня�2013�ро��

за�№ 35/1027;

від�05�серпня�2014�ро���№ 887�«Про�вне-

сення�змін�до�Тарифів�на�виробництво�і�поста-

чання�теплової�енер�ії�Товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Житло�омфорт»�для�по-

треб�населення�та�інших�споживачів�та�Тари-

фів�на��ом�нальні�посл��и�з�централізовано�о

опалення�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Житло�омфорт»�для�проведення

розрах�н�ів�з�іншими�споживачами�б�дин��

№ 7�на�в�л.�І.�Ґонти»,�зареєстроване�в�Голов-

ном���правлінні�юстиції���місті�Києві�27�серп-

ня�2014�ро���за�№ 28/1081.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 172/1283

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.11.2015�р.�№�1126

Тарифи 
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житлокомфорт»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 173/1284

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.11.2015�р.�№�1126

Тарифи 
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житлокомфорт»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 174/1285

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.11.2015�р.�№�1126

Тарифи 
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житлокомфорт»

Керівник апарату В. Бондаренко

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 528,26 633,91

2. Інші споживачі (крім населення) 1205,47 1446,56

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 461,71 554,05

2. Інші споживачі (крім населення) 1138,92 1366,70

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 66,55 79,86

3. Інші споживачі (крім населення) 66,55 79,86
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 175/1286

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.11.2015�р.�№�1126

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю
«Житлокомфорт», як виконавцем цих послуг

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1. Централізоване опалення при наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 640,67

інших споживачів 1 Гкал 1453,53

2. Централізоване опалення при відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м
опалювальної
площі за місяць
протягом періоду
надання послуги з
централізованого
опалення

7,25

3. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 40,15

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 176/1287

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, 

постачання теплової енергії та встановлення тарифів 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»
Розпорядження № 1129 від 19 листопада 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Мі$
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово$комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре$
єстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою запроваджен$
ня економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«СЕРВІС�НА�САКСАГАНСЬКОГО»,�що

додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СЕРВІС�НА�САКСАГАН-

СЬКОГО»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СЕРВІС�НА�САКСАГАНСЬКО-

ГО»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надаються�ТОВАРИ-

СТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СЕРВІС�НА�САКСАГАНСЬКОГО»,�я��ви�онавцем

цих�посл��,�що�додаються.

5.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

6.�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

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 176/1287

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.11.2015�р.�№�1129

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 177/1288

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.11.2015�р.�№�1129

Тарифи 
на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 556,61 667,93

2. Інші споживачі (крім населення) 1327,27 1592,72

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 547,08 656,49

2. Інші споживачі (крім населення) 1317,74 1581,28

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 178/1289

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.11.2015�р.�№�1129

Тарифи 
на постачання теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО»

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 9,53 11,44

2. Інші споживачі (крім населення) 9,53 11,44

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

26�листопада�2015�р.�за�№ 179/1290

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.11.2015�р.�№�1129

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, що надаються 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕРВІС НА САКСАГАНСЬКОГО», 
як виконавцем цих послуг

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1. Централізоване опалення при наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 678,48

2. Централізоване опалення при відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м
опалювальної
площі за місяць
протягом періоду
надання послуги з
централізованого
опалення

15,95

3. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 39,63

інші споживачі (крім населення) 1 куб. м 75,40

Керівник апарату В. Бондаренко
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торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін$
фраструктури», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в ко$
мунальну власність територіальної громади міста Києва» та на виконання розпорядження виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 жовтня 2014 року № 1289 «Про
безоплатне прийняття гуртожитків публічного акціонерного товариства «Київметробуд» до комунальної
власності територіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�Метроб�дівсь�ій,�11-А�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

2.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�Василя�Ч�ма�а,�3�в��ом�наль-

н��власність�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�до�сфери��правління�Солом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

3.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�Василя�Ч�ма�а,�7�в��ом�наль-

н��власність�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�до�сфери��правління�Солом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

4.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�Василя�Ч�ма�а,�8-А�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

5.�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 затвердження статуту комунального позашкільного
навчального закладу «Київський центр дитячо$юнацького

туризму, краєзнавства та військово$патріотичного виховання»
Розпорядження № 598 від 19 червня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06 трав$
ня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про
позашкільний навчальний заклад», Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спор$
ту та екскурсій учнівської молоді, туристсько$краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних турис$
тів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2002 року № 730, зареєстрова$
ного в Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 р. за № 10/7331, наказу Міністерства освіти і науки України
від 25 грудня 2006 року № 847 «Про додаткові функції Українського державного центру туризму і краєзнав$
ства учнівської молоді», рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 року № 84/949 «Про зміну найме$
нування Міжнародного центру дитячо$юнацького туризму на комунальний позашкільний навчальний за$
клад «Київський центр дитячо$юнацького туризму, краєзнавства та військово$патріотичного виховання»:

1.�Затвердити�стат�т��ом�нально�о�поза-

ш�ільно�о�навчально�о�за�лад��«Київсь�ий

центр�дитячо-юнаць�о�о�т�ризм�,��раєзнав-

ства�та�війсь�ово-патріотично�о�виховання»,

що�додається.

2.�Позаш�ільном��навчальном��за�лад��«Ки-

ївсь�ий�центр�дитячо-юнаць�о�о�т�ризм�,��рає-

знавства�та�війсь�озо-патріотично�о�вихован-

ня»�зареєстр�вати�стат�т���поряд��,�встанов-

леном��за�онодавством�У�раїни.

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

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�зід�26�липня�2004�ро���№ 1350�«Про

затвердження�Стат�т��Міжнародно�о�центр�

дитячо-юнаць�о�о�т�ризм��міста�Києва».

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

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

сь�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

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 № 617 від 24 червня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року № 564/1428 «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської місь$
кої ради від 28.01.2015 № 59/924», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про передачу функцій замовника консервації, сучасної
музеєфікації з можливістю завершення археологічних

досліджень Старокиївської гори із залишками фундаменту
Десятинної церкви на території пам’ятки археології

національного значення «Дитинець стародавнього Києва 
VIII — X ст. ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.» 

на вул. Володимирській, 2 у Шевченківському районі
Розпорядження № 627 від 30 червня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону
культурної спадщини», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи розпоря$
дження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 60$р «Про проведення археологічних досліджень
на земельній ділянці із залишками фундаменту Десятинної церкви» та значення церкви Богородиці (Деся$

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

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

на�2015�рі�,�доведених�до�департаментів,

�правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

з�ідно�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�від�16�люто�о�2015

ро���№ 119�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�»,

а�саме:

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�реда�ціях,

що�додаються.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 07 жовтня 1999 року № 1629 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Української

Православної Церкви парафії Володимирської ікони Божої
Матері у Ватутінському районі м. Києва»

Розпорядження № 631 від 30 червня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Право$
славної Церкви парафії Володимирської ікони Божої Матері у Подільському районі м. Києва від 03 червня
2015 року та протокол парафіяльних зборів членів зазначеної релігійної громади від 03 лютого 2015 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�07�жовтня�1999

ро���№ 1629�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви

парафії�Володимирсь�ої�і�они�Божої�Матері��

Ват�тінсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���розпорядження�слова�«релі�ій-

ної��ромади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви

парафії�Володимирсь�ої�і�они�Божої�Матері��

Ват�тінсь�ом��районі�м.�Києва»�замінити�сло-

вами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��рома-

да�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії

Володимирсь�ої�і�они�Божої�Матері���Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«релі�ійної��ро-

мади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії

Володимирсь�ої�і�они�Божої�Матері���Ват�тін-

сь�ом��районі�м.�Києва»�замінити�словами�«ре-

лі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�У�раїн-

сь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�Володи-

мирсь�ої�і�они�Божої�Матері���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної

�ромади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�па-

1.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція

реставраційно-відновлювальних�робіт»�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд���передати��ом�нальном�

підприємств��з��тримання�та�е�спл�атації�жит-

лово�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спец-

житлофонд»�(далі�КП�«Спецжитлофонд»)�ф�н�-

ції�замовни�а��онсервації,�с�часної�м�зеєфі-

�ації�з�можливістю�завершення�археоло�ічних

досліджень�Старо�иївсь�ої��ори�із�залиш�ами

ф�ндамент��Десятинної�цер�ви�на�території

пам’ят�и�археоло�ії�національно�о�значення

«Дитинець�стародавньо�о�Києва�VIII —�X�ст.�ст.

з�ф�ндаментом�Десятинної�цер�ви�X�ст.»�на

в�л.�Володимирсь�ій,�2���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�та�всі�наявні�до��менти,�я�і�за-

свідч�ють�права�замовни�а,�обся�и�незавер-

шено�о�б�дівництва�на�момент�передачі,�про-

е�тно-�ошторисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь��

до��ментацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�про-

веденням�процед�р�за��півель,�обладнання�та

матеріали,�що�придбані�для��омпле�тації�об’є�-

та,�та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійс-

нення,�відповідно�до�за�онодавства�по�цьом�

об’є�т�.

2.�КП�«Спецжитлофонд»:

2.1.�Одержати�дозвіл�центрально�о�ор�ан�

ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��полі-

ти�����сфері�охорони���льт�рної�спадщини —

Міністерства���льт�ри�У�раїни,�на�проведення

робіт,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

2.2.�У�разі�необхідності�забезпечити��ори-

��вання�прое�тно-�ошторисної�до��ментації

відповідно�до�за�онодавства.

2.3.�Забезпечити�відповідно�до�за�онодав-

ства�проведення�підрядних�б�дівельних�та�ін-

ших�робіт,�пов’язаних�із�здійсненням��онсер-

вації,�с�часної�м�зеєфі�ації�з�можливістю�за-

вершення�археоло�ічних�досліджень�Старо�и-

ївсь�ої��ори�із�залиш�ами�ф�ндамент��Деся-

тинної�цер�ви�на�території�пам’ят�и�археоло-

�ії�національно�о�значення�«Дитинець�старо-

давньо�о�Києва�VIII —�X�ст.�ст.�з�ф�ндаментом

Десятинної�цер�ви�X�ст.»�на�в�л.�Володимир-

сь�ій,�2���Шевчен�івсь�ом��районі,

2.4.�При���ладанні�до�овор��підряд��на�ви-

�онання�робіт,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�обов’яз�ово�передбачити��мови

щодо�надання�підрядною�ор�анізацією��аран-

тій�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��а-

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

2.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��Правил

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

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�встановлення�о�орожі�та

освітлення���місцях�ви�онання�робіт,�безпеч-

ний�прохід�пішоходів,�встановлення�перехід-

них�міст�ів,�си�нальних�ліхтарів�та�можливість

під’їзд��автотранспорт�.

3.�Управлінню�охорони���льт�рної�спадщи-

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

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

�частю�КП�«Спецжитлофонд»�за�рез�льтата-

ми�археоло�ічних�досліджень�спільно�з�Мініс-

терством���льт�ри�У�раїни�внести�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�пропозиції�щодо�доцільно-

сті�б�дівництва�цер�ви�Бо�ородиці�(Десятин-

ної).

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

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

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

ністрації)�надати�в��становленом��поряд���до

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

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

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

зиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених�в�п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�прое�тів�Про-

�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

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

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�06��вітня�2005�ро���№ 518

«Про�проведення�археоло�ічних�досліджень,

�онсервації�та�с�часної�м�зеєфі�ації�Старо�и-

ївсь�ої��ори�із�залиш�ами�ф�ндамент��Деся-

тинної�цер�ви�на�території�пам’ят�и�археоло-

�ії�національно�о�значення�«Дитинець�старо-

давньо�о�Києва�VIII —�X�ст.�ст.�з�ф�ндаментом

Десятинної�цер�ви�X�ст.»�на�в�л.�Володимир-

сь�ій,�2���Шевчен�івсь�ом��районі»;

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

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

ністрації)�від�11�травня�2011�ро���№ 705�«Про

внесення�змін�та�доповнень�до�розпоряджен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

06.04.2005�№ 518»;

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

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

ністрації)�від�31�травня�2013�ро���№ 827�«Про

внесення�змін�до�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�06��вітня

2005�ро���№ 518�«Про�проведення�археоло-

�ічних�досліджень,��онсервації�та�с�часної�м�-

зеєфі�ації�Старо�иївсь�ої��ори�із�залиш�ами

ф�ндамент��Десятинної�цер�ви�на�території

пам’ят�и�археоло�ії�національно�о�значення

«Дитинець�стародавньо�о�Києва�VIII —�X�ст.�ст.

з�ф�ндаментом�Десятинної�цер�ви�X�ст.»�на

в�л.�Володимирсь�ій,�2���Шевчен�івсь�ом�

районі».

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

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

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

Голова В. Кличко

тинної) як символу давньоукраїнської державності і православної віри, її роль у справі утвердження націо$
нально$культурних традицій українського народу та те, що Десятинна церква є першим кам’яним християн$
ським храмом на Русі (пам’ятка археології X ст., охоронний номер 137), на виконання рішення Київської місь$
кої ради від 04 вересня 2014 року № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція рестав$
раційно$відновлювальних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) шляхом ліквідації», в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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рафії�Володимирсь�ої�і�они�Божої�Матері���Ва-

т�тінсь�ом��районі�м.�Києва,�зареєстровано-

�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�07�жовтня�1999�ро���

№�1629,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання
організації управління районами в місті Києві»

Розпорядження № 628 від 30 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 відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»,
рішення Господарського суду міста Києва від 17 січня 2013 року № 5011$66/5051$2012 та витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18 жовтня 2013 року № 11109084,
в межах функцій місцевого самоврядування:

У�додат���3�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�10��р�дня�2010

ро���№ 1112�«Про�питання�ор�анізації��прав-

ління�районами�в�місті�Києві»�слова�«КП�«Ва-

т�тінсь�інвестб�д»�замінити�словами�«Управ-

ління�освіти�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації».

Голова В. Кличко

Про порядок підготовки спортивних споруд міста 
та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних 

та культурно$видовищних заходів
Розпорядження № 623 від 30 червня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підго$
товки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та куль$
турно$видовищних заходів» та з метою забезпечення належного громадського порядку, безпеки учасників
і глядачів під час проведення масових спортивних та культурно$видовищних заходів:

1.�Утворити��омісію�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�з��онтролю�за�станом�спор-

тивних�спор�д�та�інших�спеціально�відведених

місць�для�проведення�масових�спортивних�та

��льт�рно-видовищних�заходів�та�затвердити

її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�з��онтролю�за�станом�спортивних�спо-

р�д�та�інших�спеціально�відведених�місць�для

проведення�масових�спортивних�та���льт�рно-

видовищних�заходів�забезпечити�ви�онання

вимо��Положення�про�порядо��під�отов�и�спор-

тивних�спор�д�та�інших�спеціально�відведених

місць�для�проведення�масових�спортивних�та

��льт�рно-видовищних�заходів,�затверджено-

�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від

18��р�дня�1998�ро���№ 2025.

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�забезпечити��онтроль�за�діяльністю��омісії,

�твореної�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження.

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

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�30��вітня�1999�ро���№ 661

«Про�порядо��під�отов�и�спортивних�спор�д

міста�та�інших�спеціально�відведених�місць�для

проведення�масових�спортивних�та���льт�рно-

видовищних�заходів»;

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

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

міністрації)�від�15��вітня�2013�ро���№ 545�«Про

внесення�змін�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�30��вітня�1999�ро-

���№ 661�«Про�порядо��під�отов�и�спортивних

спор�д�міста�та�інших�спеціально�відведених

місць�для�проведення�масових�спортивних�та

��льт�рно-видовищних�заходів».

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про реєстрацію органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Харківське шосе, 21»

Розпорядження № 625 від 30 червня 2015 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б» час$

тини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від
13 листопада 2014 року № 370/370 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Харківське шосе, 21» в Дарницькому районі м. Києва», розглянувши заяву уповнова$
жених представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зареєстр�вати�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«Хар�івсь�е�шо-

се,�21».

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�внести

ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«Хар�івсь�е�шосе,�21»�до�Єдино�о�ре-

єстр��ор�анів�самоор�анізації�населення���міс-

ті�Києві.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
Розпорядження № 636 від 30 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра$
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.06.2015�р.�№�636

Зміни до Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

П�н�ти�2.2 —�2.4��лави�2�розділ��VII�Ре�ламент��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.2.�Розпорядження,�я�і�підля�ають�державній�реєстрації���Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���м.�Києві,�набирають�чинності�після�реєстрації�з�дня�їх�оприлюднення,�я�-

що�самими�а�тами�не�встановлено�більш�пізній�стро��введення�їх���дію.

2.3.�Розпорядження,�що�стос�ються�прав�та�обов’яз�ів��ромадян�або�мають�за�альний�ха-

ра�тер,�підля�ають�оприлюдненню�і�набирають�чинності�з�дня�їх�оприлюднення,�я�що�самими

а�тами�не�встановлено�більш�пізній�стро��набрання�чинності.

2.4.�Офіційне�оприлюднення�всіх�розпоряджень�нормативно-правово�о�хара�тер��здійсню-

ється�шляхом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».�Офіційне�оприлюднен-

ня�розпоряджень�по�ладається�на�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

Розпорядження�нормативно-правово�о�хара�тер��оприлюднюються�не�пізніше�5�днів�з�мо-

мент��їх�видання.»

Керівник аппарату В. Бондаренко

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�онав-

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

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

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

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

ної�адміністрації)�від�8�жовтня�2013�ро���№ 1810,

що�додаються.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
газопровідних мереж публічного акціонерного товариства

«Холдингова компанія «Київміськбуд»
Розпорядження № 624 від 30 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 публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київ$
міськбуд» (лист від 11 березня 2015 року № 00911/0/2$15, протокол чергових загальних зборів акціонерів Ак$
ціонерного товариства холдингова компанія «Київміськбуд» від 25 квітня 2012 року № 14 та протокол засідан$
ня Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» від 21 січня 2015 року № 1), з метою надійного утримання та якісного
обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�передати���володіння�та��орист�ван-

ня�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«Ки-

їв�аз»��азопровідні�мережі�ПАТ�«Холдин�о-

ва��омпанія�«Київмісь�б�д»�з�ідно�з�додат-

�ом,�в�межах�та�на��мовах,�визначених�До-

�овором�на�володіння�та��орист�вання�май-

ном�територіальної��ромади�міста�Києва,

я�ий���ладений�21��вітня�2006�ро���між�від-

�ритим�а�ціонерним�товариством�«Київ�аз»

та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмініс-

трацією).

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-передачі

�азопровідних�мереж,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��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 визнання деяких розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) такими, що втратили чинність
Розпорядження № 634 від 30 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування»,
«Про охорону культурної спадщини», рішення Господарського суду міста Києва від 10 грудня 2013 року по
справі № 910/8825/13, постанови Київського апеляційного господарського суду від 27 серпня 2014 року по
справі № 910/8825/13, рішення Господарського суду міста Києва від 01 квітня 2014 року по справі № 910/23752/13,
постанову Київського апеляційного господарського суду від 24 вересня 2014 року по справі № 910/23752/13
та враховуючи звернення Профспілки працівників фізичної культури та спорту України від 11 вересня 2014
року № 47, з метою приведення правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства, в межах функцій органу місцевого са$
моврядування:

Визнати�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�та�ими,�що�втратили�чин-

ність:

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

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

міністрації)�від�15�березня�2006�ро���№ 459

«Про�надання�дозвол��на�прое�т�вання�та�рес-

таврацію�з�реабілітацією�і�пристос�ванням�ве-

лотре���на�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�58���Шевчен-

�івсь�ом��районі».

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

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

ної�адміністрації)�від�19�вересня�2008�ро��

№ 1298�«Про�надання�дозвол��підприємств�

«Учбово-спортивна�база�Велотре��«Аван�ард»

(інвестор —�товариство�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«ГІПЕК»)�на�прое�т�вання�та�ре-

�онстр��цію�велотре��,�інших�об’є�тів�нер�-

хомо�о�майна�з�б�дівництвом�підземно�о�пар-

�ін���на�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�58�та�това-

риств�� з� обмеженою� відповідальністю�

«ГІПЕК»�дозвол��на�прое�т�вання�та�б�дів-

ництво�житлово-�ромадсь�о�о��омпле�с��на

в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�58-а���Шевчен�івсь�о-

м��районі».

Голова В. Кличко
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Про зміни у складі комісії з ліквідації Державного комунального
підприємства «Київжитлотеплокомуненерго»

Розпорядження № 593 від 19 червня 2015 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу

України, на виконання рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 322/9379 «Про ліквідацію
Державного комунального підприємства «Київжитлотеплокомуненерго», у зв’язку з кадровими змінами, в ме$
жах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�лі�ві-

дації�Державно�о��ом�нально�о�підприємства

«Київжитлотепло�ом�ненер�о»,�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�25�вересня�2013�ро���№ 1666

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�04�червня�2014�ро��

№ 713),�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 затвердження адресного переліку об’єктів для виконання
робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових

будинках м. Києва у 2015 році
Розпорядження № 605 від 22 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 січ$
ня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м, Києва на 2015 рік», Порядку
формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкла$
день та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026, та з метою утримання жит$
лового фонду в місті Києві в належному технічному стані:

1�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�із�заміни�(ре�онстр��ції)�та

модернізації�ліфтів���житлових�б�дин�ах�м.�Ки-

єва���2015�році,�що�додається.

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

заміни�(ре�онстр��ції)�та�модернізації�ліфтів��

житлових�б�дин�ах�м.�Києва���2015�році�від-

повідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження��о-

м�нальне�підприємство�«Дире�ція�з��апіталь-

но�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Київб�дре-

�онстр��ція».

3�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфра-

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

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

трації)�профінанс�вати�ви�онання�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�за�ра-

х�но��бюджетних��оштів�на�2015�рі��за��одом

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів:�150101�«Капітальні�в�ла-

дення».

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

Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про затвердження актів приймання$передачі гуртожитків 
на вул. Метробудівській, 11$А, вул. Василя Чумака, 3, вул. Василя

Чумака, 7, вул. Василя Чумака, 8$А в комунальну власність
територіальної громади міста Києва та до сфери управління

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 614 від 24 червня 2015 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно$
сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо$
дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської місь$
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери$

Про затвердження змін до Положення про Департамент
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 595 від 19 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про столицю України$ місто$герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типово$
го положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Методичних рекомендацій з
розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної ад$
міністрації, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012
року № 1370, Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурні підрозділи з питань інфра$
структури та туризму місцевих державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства інфраструкту$
ри України від 26 листопада 2012 року № 709, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741
«Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації)»:

Затвердити�зміни�до�Положення�про�Депар-

тамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�30�вересня�2013�ро���№�1717,

що�додаються.

Голова В. Кличко

Про внесення змін у додаток до розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 05 лютого 2003 року № 157

«Про переведення жилого будинку і жилих приміщень у нежилі»
Розпорядження № 588 від 17 червня 2015 року

Відповідно до статей 4, 6, 15 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 379, 383 Цивільного кодексу
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто$герой Ки$
їв», враховуючи звернення громадянки Дубіль В. І. від 08 червня 2015 року № 100/ОП/Д$1191, в межах функ$
цій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни���додато��до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�05

люто�о�2003�ро���№157�«Про�переведення�жило�о�б�дин���і�жилих�приміщень���нежилі»,�ви-

�лавши�позицію�5�розділ��«Голосіївсь�ий�район»�«Перелі���жилих�приміщень,�що�переводять-

ся���нежилі»���та�ій�реда�ції:

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

6. вул. Червоноармійська 126 4 перший 65.8 18.02 2002. № 2?161

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.06.2015�р.�№�595

Зміни 
до Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
�од�ЄДРПОУ�04633423

(Зміни�є�невід’ємною�частиною�Положення�про�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�

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

1.�Доповнити�п�н�т�4�після�підп�н�т��4.4.�новим�підп�н�том�4.5.�та�о�о�зміст�:

«4.5.�Забезпечення�на�території�міста�Києва�реалізації�державної�політи�и���сфері�т�ризм��та

діяльності���рортів;».

У�зв’яз���з�цим�підп�н�ти�4.5.—4.11.�п�н�т��4�вважати�відповідно�підп�н�тами�4.6.—4.12.

п�н�т��4.

2.�Доповнити�п�н�т�4�після�підп�н�т��4.12.�новими�підп�н�тами�4.13.—4.20.�та�о�о�зміст�:

«4.13.�Ор�анізація�роботи�з�підвищення�е�ономічної�ефе�тивності�діяльності�підприємств,��с-

танов�та�ор�анізацій��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва;

4.14.�Спрям�вання�діяльності�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�на�ви�онання�пріоритетних�напрямів�е�ономічно�о�та�соціаль-

но�о�розвит���міста;

4.15.�Визначення�пріоритетних�напрямів�розвит���т�ризм��та�діяльності���рортів,�розроблен-

ня�та�реалізації�відповідних�місцевих�про�рам;

4.16.�Ор�анізація�роботи�щодо�розроблення�і�здійснення�заходів�для�по�ращення�інвести-

ційно�о�та�інноваційно�о��лімат��міста�Києва���сферах�т�ризм��та�діяльності���рортів;

4.17.�Забезпечення�реалізації�іміджевої�політи�и�міста�Києва�я��т�ристично�о�центр��на�на-

ціональном��та�міжнародном��рівні;

4.18.�Створення�сприятливих��мов�для�розвит���інд�стрії�т�ризм�,�підтрим�а�пріоритетних

напрямів�т�ристичної�діяльності,�розвит���т�ристичної�інфрастр��т�ри�та�діяльності���рортів;

4.19.�Сприяння�розширенню�міжнародно�о�співробітництва���сфері�т�ризм�;

4.20.�Розроб�а�і�впровадження�заходів�для�захист��місцевих�т�ристичних�рес�рсів».

3.�Підп�н�т�5.8.�та�5.14.�п�н�т��5�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«5.8.�Аналіз�є�стан�і�тенденції�соціально-е�ономічно�о�розвит���се�торів�та��ал�зей�е�ономі-

�и�міста�Києва,�розвит���сфер�т�ризм��та�діяльності���рортів,�бере��часть���визначенні�пріори-

тетів�їх�розвит��,�а�та�ож�форм�ванні�напрямів�інвестиційної�політи�и�та�під�отов�и�пропозицій

із�зазначених�питань».

«5.14.�Здійснює�ор�анізаційно-методичн��робот�,��оординацію�діяльності�стр��т�рних�під-

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�підприємств,��станов,�ор�анізацій��ом�нальної

форми�власності�з�питань�подання�пропозицій,�розроблення�та�ви�онання�про�нозів�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���районів�і�міста�на�середньостро�овий�період�та�про�рам�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���міста�на��орот�остро�овий�період,�забезпеч�є�взаємодію�з�ними�під

час�розроблення�національних,�державних,�ре�іональних,�місь�их�про�рам�розвит�����відповід-

них��ал�зях,�нормативно-правових�а�тів�щодо�страте�ічно�о�план�вання�розвит�����сферах�т�-

ризм��та�діяльності���рортів,�а�та�ож�під�час�розв’язання�інших�питань��омпле�сно�о�розвит��

м.�Києва».

4.�У�підп�н�ті�5.12.�п�н�т��5�слова�«нормативних�до��ментів»�замінити�словами�«норматив-

но-правових�а�тів».

5.�Підп�н�т�5.58.�п�н�т��5�замінити�двома�новими�підп�н�тами�5.58.—5.59.�та�о�о�зміст�:

«5.58.�Бере��часть���проведенні�аналіз��фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємств,�що

переб�вають���державній�власності,�за�дор�ченням�Міністерства�е�ономічно�о�розвит���і�тор-

�івлі�У�раїни.

5.59.�Здійснює�е�ономічний�аналіз�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємств,��станов

та�ор�анізацій��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва».

У�зв’яз���з�цим�підп�н�ти�5.59.—5.87.�п�н�т��5�вважати�відповідно�підп�н�тами�5.60.—5.88.

п�н�т��5.

6.�Доповнити�п�н�т�5�після�підп�н�т��5.59.�новими�підп�н�тами�5.60.—5.68.�та�о�о�зміст�:

5.60.�Здійснює�під�отов���пропозицій�щодо�реформ�вання�і�розвит���сфер�т�ризм�,�діяльно-

сті���рортів,�спрямованих�на�ви�онання�за�онів,�а�тів�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів

У�раїни,�та�забезпечення�здійснення�заходів�для�їх�реалізації.

5.61.�Здійснює�взаємодію�з�засобами�масової�інформації�щодо�ор�анізації�прес-т�рів,�прес-

�онференцій�з�метою�ознайомлення��ромадсь�ості�з�т�ристичними�можливостями�міста�Ки-

єва.

5.62.�Проводить�ре�ламно-інформаційні�заходи�з�метою�поп�ляризації�міста�Києва.

5.63.�Бере��часть���здійсненні�соціальної�ре�лами�т�ристичних�рес�рсів,�в��творенні�відпо-

відних�інформаційних�центрів.

5.64.�Ор�анізов�є�робот��щодо�проведення��онференцій,�бізнес�та�е�ономічних�фор�мів.

5.65.�Бере��часть���створенні,�виданні�та�розповсюдженні�ре�ламно-інформаційної�прод��-

ції,�необхідної�для�форм�вання�позитивно�о�імідж��та�можливостей�міста�Києва.

5.66.�Сприяє�розвит����отельно�о�бізнес����місті�Києві.

5.67.�Здійснює��онтроль�за�раціональним�ви�ористанням�і�охороною�природних�лі��вальних

рес�рсів,�природних�територій���рортів�і�приле�лих�до�них�о�р��ів�санітарної�охорони�в�межах

повноважень.

5.68.�Бере��часть���під�отовці�прое�тів�затвердження�режим��о�р��ів�і�зон�санітарної�охоро-

ни���рортів�місцево�о�значення».

У�зв’яз���з�цим�підп�н�ти�5.60.—5.88.�п�н�т��5�вважати�відповідно�підп�н�тами�5.69.—5.97.

п�н�т��5.

7.�У�те�сті�Положення�слова�«�олова�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»���всіх�відмін-

�ах�замінити�словами�«Київсь�ий�місь�ий��олова»���відповідних�відмін�ах.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ
íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ
56,50 êâ.ì íà âóë. Àðñåíàëüí³é, 1, ë³ò. "À"

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56,50 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Àðñåíàëüíà, 1 ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 7) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56,50 êâ. ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 496 000 (÷îòèðèñòà äåâ'ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷)
ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 99 200 (äåâ'ÿíîñòî äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 595 200 (ï'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî ï'ÿòü
òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 59 520
(ï'ÿòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó

ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðè-
âàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà
îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³î-
íó ñïëàòèòè íà êîðèñòü òîâàðíî¿ á³ðæ³ "ÊÌÔÁ" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïå-
ðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ;

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 25 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01042, ì. Êè¿â, âóë. Êóäð³ ²âàíà, 13/2, òîâàðíà á³ð-
æà "ÊÌÔÁ". Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, Çàë³ç-
íè÷íå øîñå, 45, îô³ñ 202, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà
ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé
òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòü-
ñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260010105113 â AT "ÏðîÊðåäèòÁàíê", êîä áàíêó 320984,
êîä 35141681, îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ðæà "ÊÌÔÁ".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 59 520,00 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â
ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260010105113 â
AT "ÏðîÊðåäèòÁàíê", êîä áàíêó 320984, êîä 35141681, îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ð-
æà "ÊÌÔÁ".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àðñå-
íàëüíà, 1, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, Çàë³ç-
íè÷íå øîñå, 45, îô³ñ 202, òåë. (044) 383-61-03.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 263,60 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 3, ë³ò. "Á"

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 263,60 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 3 ë³ò. "Á".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 263,60 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 3 052 000 (òðè ì³ëüéîíè ï'ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 610 400 (ø³ñòñîò äåñÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 3 662 400 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 366 240,00 ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðå-

ºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ð-

æ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 25 ãðóäíÿ 2015 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 12.00.
5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëü-

í³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðå-
äèòíîãî Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà
á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 366 240,00 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ:
32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, Ç, ë³ò. "Á".
10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³î-

íàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Îðåí-
äíà

ñòàâ-
êà

Ñòðîê
îðåíäè,
çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè,
ãðí

1

ÊÏ " Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ"

(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèð-
ñüêà, 51-à, 234-23-24)

1 ïîâåðõ

Ïóøèíî¿
Ôåîäîðè
23 -25,
ë³ò. À

4,00

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

96250,0 360,94 1443,75

2
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

ï³äâàë
Ìàÿêîâ-
ñüêîãî

15, ë³ò. À
182,20

Ñóá'ºêò ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî

çä³éñíþº ïîáó-
òîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ

5%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

1673400 38,26 6972,5

3
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

1 ïîâåðõ
Ïåðåìî-
ãè ïðîñï.
104, ë³ò. À

159,40

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

3206000 301,69 48090

4
ÊÏ"Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

1 ïîâåðõ

Ïðàâäè
ïðîñï.
66-À,
ë³ò. À

19,40

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

211300 163,37 3169,5

5
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

ï³äâàë
Øîëîìà-
Àëåéõå-
ìà, 18

124,30

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

1882200 227,13 28233

6
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

ï³äâàë
²ëë³÷à,

4/6, ë³ò. À
105,10

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

956800 136,55 14352

7
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

1 ïîâåðõ

Ïðàâäè
ïðîñï.,
66-À,
ë³ò. À

199,00

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

2573900 194,01 38608,5

8
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

1 ïîâåðõ
²ëë³÷à,

4/6, ë³ò. À
163,30

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

2476300 227,46 37144,5

9
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"*

(01030, Ôðàíêà ²âà-
íà, 38-á, 234-91-41)

ï³äâàë
Øîëîìà-
Àëåéõå-
ìà, 18

95,10

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

797000 125,7 11955

10

ÊÏ ØÅÓ Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî ðàéîíó (03083,
ïðîñï. Íàóêè, 53,

5424-93-45)

àñôàëü-
òî/áåòîí-
íå ïîê-
ðèòòÿ íà
ùåáåíå-

â³é îñíîâ³

Íàóêè
ïðîñï.,

53
199,00

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 12.11.2015

2 ðîêè 
364 äí³

585000,0 43,52 8660,93

11

ÊÏ ØÅÓ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó (04107,

Áàããîâóò³âñüêà, 30,
486-74-50,

(050)462-10-16)

àñôàëü-
òî/áåòîí-
íå ïîê-
ðèòòÿ íà
ùåáåíå-

â³é îñíîâ³

Êâ³òó÷èé
ïðîâ. 14

100,00

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 13.11.2015

2 ðîêè 
364 äí³

438600,0 64,93 6493,47

12

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³-
í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 17
(01133, Ëàáîðàòîð-

íèé ïðîâ., 14, 16, 18,
20, 528-75-83)

öîêîëü

Ëàáîðà-
òîðíèé

ïðîâ., 16,
ê. 2

41,60

Êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðî-

äàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè

8%

Ñòàíîì íà 01.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³

622700,0 99,79 4151,33

13

ÊÏ ØÅÓ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó (04107,

Áàããîâóò³âñüêà, 30,
486-74-50,

(050)462-10-16)

àñôàëü-
òî/áåòîí-
íå ïîê-
ðèòòÿ íà
ùåáåíå-

â³é îñíîâ³

ßìñüêà,
59

180,00

Òîðãîâåëüíèé
îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

18%

Ñòàíîì íà 27.11.2015

2 ðîêè 
364 äí³

816100,0 38,01 12241,5

* Îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê ïîâèíåí çä³éñíèòè ä³¿ ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ òà ðîçìåæóâàííÿ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðåáóäîâó/ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ,
âèêîíàòè òà ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ.

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

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.
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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 44777

4 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹163(4759)
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ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ² ñâÿòà â ã³ìíàç³¿
â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ìàëþíê³â ³
ñò³íí³âîê íà òåìó «Ùàñëèâà ðîäè-
íà — ùàñëèâà äèòèíà». Âðàæàëà
åêñïîçèö³ÿ «Ðîäèííå äåðåâî», íà

ÿê³é áóëè ïðåäñòàâëåí³ ñ³ìåéí³
îáåðåãè, ðåë³êâ³¿, ôîòî, ùî ïåðå-
äàþòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ.
À ñàì³ «ðîäèíí³ äåðåâà» — ñïðàâæ-
í³ âèòâîðè ìèñòåöòâà.

Ñâÿòêîâèé êîíöåðò ñòàâ òâîð-
÷èì çëåòîì ³ â³äêðèòòÿì þíèõ ìó-
çèêàíò³â, ñï³âàê³â, òàíöþðèñò³â.
Ä³â÷àòà â íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³
çóñòð³÷àþòü ãîñòåé õë³áîì-ñ³ëëþ:
«Ãîñòåé äîðîãèõ ìè â³òàºìî ùèðî,
ñòð³÷àºìî ç õë³áîì,ëþáîâ’þ òà ìè-
ðîì! ²ç êîëîñê³â óêðà¿íñüêî¿ ïøå-
íèö³ ïðèéì³òü â äàðóíîê íàøó ïà-
ëÿíèöþ!» Íà ñöåí³ — á³ë³ ëåáåäÿ-
òà â³ä òåàòðó òàíöþ «ßíãîëÿòêî».Ðà-
çîì ç ó÷íÿìè ñâîþ òâîð÷³ñòü ïðå-
çåíòóâàëè é ïåäàãîãè ã³ìíàç³¿. Ïî-
äàðóíêè é òåïë³ ñëîâà â³ä ãîñòåé ³
äðóç³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, âè-
ñòóïè òâîð÷èõ ðîäèí ã³ìíàçèñò³â —
âñå öå ñòâîðþâàëî íåïîâòîðíó àò-
ìîñôåðó ñâÿòà. Ñ³ì’ÿ ó÷íÿ ïî÷àò-
êîâèõ êëàñ³â ßíà Äóáèêà — éîãî
ìàìà Âàëåíòèíà, áàáóñÿ ²ðèíà é
ñàì õëîï÷èê — ó äóæå ãàðíîìó íà-
ö³îíàëüíîìó âáðàíí³, âèãîòîâëå-
íîìó ðóêàìè ïðàáàáóñ³, ðîçïîâ³-
äàëè ïðî ñâî¿õ áëèçüêèõ, ïðî ñâÿò-
êóâàííÿ Ð³çäâà íà Õìåëüíè÷÷èí³,
çâ³äêè ï³øîâ ¿õí³é ð³ä. Ðîäè÷³ ßíà
ïîäàðóâàëè ã³ìíàç³éí³é ðîäèí³
ð³çäâÿí³ êîëÿäêè. Êîæíà ç òâîð÷èõ
ñ³ìåé öüîãî äíÿ ïåðåäàâàëà â äó-
õîâíó ñïàäùèíó íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó ùîñü ñâîº âëàñíå, íåïîâòîð-
íå, ñâî¿ äóõîâí³ ñêàðáè.

Äî ñëîâà, ã³ìíàç³ÿ íîñèòü ³ì’ÿ
Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà,ëåãåíäè, ó÷àñ-
íèêà áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³,
ìóæíüî¿ ëþäèíè, ÿêà, ïîïðè òÿæ-
êå êàë³öòâî, îòðèìàíå íà â³éí³, íå
ñêîðèëàñÿ äîë³, à ñòàëà ñâ³òî÷åì

ÒÐÀÄÈÖ²¯

Ùàñëèâà ðîäèíà —
ùàñëèâà êðà¿íà
� Â ñòîëè÷í³é ã³ìíàç³¿ ¹ 34 «Ëèá³äü» ³ìåí³ Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà

â³äáóëîñÿ ñâÿòî çà ó÷àñò³ øêîëÿð³â òà ¿õí³õ áàòüê³â

Ï³äãîòîâêà äî çàõîäó ðîçïî÷àëàñÿ ùå ç ïåðøèõ äí³â íàâ÷àëü-

íîãî ðîêó. Êîæåí êëàñ ïðåçåíòóâàâ ðîäèíí³ òðàäèö³¿ ó÷í³â,

ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâÿòà, ÿê³ ïðîõîäÿòü ó êîë³ áëèçüêèõ, ãîòóâàâ

ôîòîãàëåðå¿ é âèñòàâêè ñ³ìåéíèõ ðåë³êâ³é òà çàõîïëåíü.

Ìàð³ÿ ÒÈÙÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íà ñâÿòî çàâ³òàëè çåìëÿêè-÷åðí³ã³â÷àíè Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà, äðóç³ äèòèíñòâà, êëàñíèé êåð³âíèê Â³êòîðà Àíòîí³íà Ïåòð³âíà
Äåéíåêî òà éîãî ìàìà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà 

Ä³â÷àòà â íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³ çóñòð³÷àþòü ãîñòåé õë³áîì-ñ³ëëþ

äóõó ³ âç³ðöåì äëÿ ìîëîä³. Â³êòîð
Ìàêñèìåíêî áóâ ñïðàâæí³ì äðó-
ãîì ã³ìíàç³¿, îðãàí³çàòîðîì áàãà-
òüîõ ö³êàâèõ ñïðàâ. ² ñüîãîäí³ ïðèé-
øëè ïðèâ³òàòè âåëèêó ó÷í³âñüêó
ðîäèíó ïîáðàòèìè Â³êòîðà, ÷ëå-
íè Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³.

Äóøåþ êîæíî¿ ñ³ì’¿ º ìàìà. Öå
âîíà òèõîþ êîëèñêîâîþ îáåð³ãàº
ñîí äèòèíè, íàâ÷àº æèòè çà ëþä-
ñüêèìè é áîæèìè çàêîíàìè, ó âè-
õîð³ äîð³ã áóäèòü ñîâ³ñòü ³ îáåð³-
ãàº â³ä íåãîäè é á³äè. Ñòîÿ÷è çó-
ñòð³÷àâ çàë íåíüêó Â³êòîðà Ìàêñè-
ìåíêà Ìàð³þ Ñåìåí³âíó. Öÿ ñòà-
ðåíüêà æ³íêà ñàìîòóæêè âèðîñòè-
ëà é ïîñòàâèëà íà íîãè ÷åòâåðî
ä³òåé. Öå âîíà, çàãóáèâøè äåíü ³
í³÷, ï’ÿòü äîâãèõ ì³ñÿö³â âèõîäæó-
âàëà òÿæêîïîðàíåíîãî ñèíà â øïè-
òàëÿõ Óçáåêèñòàíó, Ðîñ³¿, Óêðà¿íè.
Âîíà çàíîâî â÷èëà éîãî õîäèòè é
ãîâîðèòè, â÷èëà íå çíåâ³ðèòèñÿ â
æèòò³. Ìàìà ñòàëà äëÿ Â³êòîðà éî-
ãî î÷èìà é ðóêàìè. ² íàâ³òü êîëè
ñèí, çàê³í÷èâøè Êè¿âñüêèé óí³-
âåðñèòåò ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åíêà, ñàì
ñòàâ âèêëàäà÷åì, áàòüêîì, ãîëîâîþ
âåòåðàíñüêî¿ Ñï³ëêè, íåíüêà çà-
ëèøàëàñÿ íàéïåðøîþ ïîðàäíè-
öåþ â éîãî æèòò³. Ìàð³ÿ Ñåìåí³â-
íà ðàç ÷è äâ³÷³ íà ð³ê ïðè¿çäèòü
äî ã³ìíàç³¿, ï³äõîäèòü äî ìåìîð³-
àëüíî¿ äîøêè ïàì’ÿò³ Â³êòîðà é
ìîâ÷êè âòèðàº ñëüîçè, çãàäóþ÷è
ñèíà...

Öüîãîð³÷ áàãàòîëþäíà ðîäèíà

ã³ìíàç³¿ «Ëèá³äü» ïîïîâíèëàñÿ íî-
âèìè ðîäè÷àìè. Íà ñâÿòî çàâ³òàëè
çåìëÿêè Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà: ãî-
ëîâà Ùîðñ³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ×åð-
í³ã³âñüêîãî çåìëÿöòâà â Êèºâ³ Ëàðè-
ñà Ìîöàð, äðóç³ äèòèíñòâà ãåðîÿ-
àôãàíöÿ, íèí³ â÷èòåë³ Ùîðñ³âñüêî¿
øêîëè ¹ 1 Â³òàë³é Ñ³ðã³éêî é ²ãîð
Äåéíåêî, êëàñíèé êåð³âíèê Â³êòî-
ðà Àíòîí³íà Ïåòð³âíà Äåéíåêî.Ñòà-
ðåíüêà â÷èòåëüêà çãàäóâàëà Â³êòî-
ðà: éîãî äèòÿ÷³ òà þíàöüê³ ðîêè,
ãîâîðèëà ïðî òå, ùî õëîïåöü í³êî-
ëè íå çàáóâàâ ñâî¿õ ó÷èòåë³â ³ äî
îñòàíí³õ äí³â ñâîãî æèòòÿ òåëåôî-
íóâàâ, ö³êàâèâñÿ íîâèíàìè ð³äíî-
ãî ì³ñòà.Äî ðå÷³,ÿêðàç íàïåðåäîäí³
ñâÿòà ðîäèíè ã³ìíàç³¿ «Ëèá³äü» ð³-
øåííÿì ñåñ³¿ Ùîðñ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè âóëèöþ Ê³ðîâà,äå  äî ñëóæáè
â àðì³¿ æèâ Â³êòîð Ìàêñèìåíêî ³
äå é äîñ³ ìåøêàº éîãî ñåñòðà ³ç
ñ³ì’ºþ,áóëî ïåðåéìåíîâàíî íà ÷åñòü
Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî íàøîãî ì³ñ-
òà ãîñò³ ç ×åðí³ã³âùèíè â³äâ³äàëè
ìóçåé ã³ìíàç³¿, äå îêðåìèé çàë
ïðèñâÿ÷åíî ãåðîþ, ÷èº ³ì’ÿ íî-
ñèòü íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

«Í³êîëè íå ïåðåðèâàéòå ëàí-
öþæîê ïàì’ÿò³, ÿêèé ç’ºäíóº íàø³
ïîêîë³ííÿ. ×èì ì³öí³øèì áóäå
öåé çâ’ÿçîê, òèì ì³öí³øèì áóäå
íàøå êîð³ííÿ, òèì ì³öí³øå ñòîÿ-
òèìå íàøà äåðæàâà,» — çâåðíóëà-
ñÿ äî ïðèñóòí³õ íà çàõîä³ äèðåêòîð
ã³ìíàç³¿ ¹ 34 «Ëèá³äü» Ë³ä³ÿ Ñå-
ðàôèì³âíà Ñòðàøíà �
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