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Âîäà ÷èñò³øà, ñõèëè ì³öí³ø³

Ïåðøèì ïóíêòîì ïîðÿäêó äåí-
íîãî áóëî âíåñåííÿ çì³í äî Ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Êèºâà íà 2015 ð³ê. Äåïóòà-
òè óõâàëèëè ïðîåêò 76-ìà ãîëîñà-
ìè «çà», àëå ï³ñëÿ ïàëêîãî îáãîâî-
ðåííÿ. ßê àêöåíòóâàâ ó ïðåçåíòà-
ö³éí³é äîïîâ³ä³ äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê, ïåð-
øî÷åðãîâî âèä³ëåíî áëèçüêî 2 ìëí
ãðí íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðî-
á³ò òà ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ äëÿ àâàð³éíîãî áóäèíêó
ïî ïðîñïåêòó ×åðâîíîçîðÿíîìó,
äå íåùîäàâíî îáâàëèâñÿ ôàñàä.
Òàêîæ äîäàºòüñÿ 12,7 ìëí ãðí íà
êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Ç-ïîì³æ ïðî-
ïîçèö³é äî äîêóìåíòà áóëè ìàê-
ñèìàëüíî âðàõîâàí³, ÿê íàãîëîñèâ
ïàí Ïîâîðîçíèê, ïðîïîçèö³¿ â³ä
ðàéîí³â.

Îêð³ì òîãî, êîðåêòèâè ó ô³íàí-
ñóâàíí³ ñòàòåé âèäàòê³â çàçíà÷å-
íî¿ Ïðîãðàìè ìàòèìóòü áåçïîñå-
ðåäí³ òà, ÿê ñïîä³âàþòüñÿ äåïóòà-
òè, øâèäê³ ïîçèòèâí³ íàñë³äêè äëÿ
êèÿí âæå öüîãîð³÷. Çîêðåìà äîêó-
ìåíò ïåðåäáà÷àº äîäàòêîâî 10 ìëí
ãðí íà áóä³âíèöòâî ã³äðîâóçëà â
Áîðòíè÷àõ, ùîá, ÿê çàçíà÷èâ äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é, «áóëà áåçïå÷íà âî-
äà ó êèÿí ó öüîìó ì³êðîðàéîí³».
Â³í òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî öå òðåáà
ðîáèòè òåðì³íîâî. Íà ïîë³ïøåííÿ
âîäîïîñòà÷àííÿ Êè¿âðàäà äîäàò-
êîâî íàïðàâëÿº 8 ìëí ãðí.

Îêðåìà òåìà — ðåêîíñòðóêö³ÿ
êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà ïî âóë.
Äåãòÿð³âñüê³é. Íà öþ ñòàòòþ âè-

òðàò áóëî çàïðîïîíîâàíî äîäàòè
10,4 ìëí ãðí. Ùå îäí³ºþ âàæëè-
âîþ ïðîáëåìîþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç âî-
äîïîñòà÷àííÿì, º âîäîâ³äâåäåí-
íÿ ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó. Áåç íàëåæíî ïðî-
âåäåíèõ ðîá³ò òàì ìîæóòü ñòàòè-
ñÿ çñóâè. Òîìó íà öþ ñòàòòþ âè-
äàòê³â äîäàòêîâî ðîçïîä³ëåíî 1,9
ìëí ãðí. ², íàðåøò³, íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ ïîâåðõó áóä³âë³ ðåìîíòíî-ìå-
õàí³÷íî¿ ìàéñòåðí³ ï³ä Öåíòð îá-
ðîáëåííÿ äàíèõ ïî âóë. Äåãòÿð³â-
ñüê³é, 37 âèä³ëåíî 18 ìëí ãðí.

Ìåòðî ÿê êàì³íü ñïîòèêàííÿ

Ïîïðè ðåòåëüíå îáãîâîðåííÿ
ïðîåêòó çì³í äî Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êè-
ºâà íà 2015 ð³ê íà äâîõ çàñ³äàííÿõ
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó, à òàêîæ íà çàñ³äàí-
í³ Ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè ñóòòºâ³
çàóâàæåííÿ äî ïðîåêòó äàíîãî ð³-
øåííÿ ó äåïóòàò³â óñå-òàêè áóëè.
Äèñêóòèâíà ïîçèö³ÿ — ô³íàíñó-
âàííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó áóä³âíèö-
òâà ìåòðîïîë³òåíó íà Òðîºùèíó.
Ó ñâîºìó ïîÿñíåíí³ Ìèêîëà Ïîâî-
ðîçíèê çâåðíóâ óâàãó, ùî êîøòè ó
ñóì³ á³ëüø í³æ 3 ìëí ãðí ïîòð³á-
í³ äëÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó áóä³âíèö-
òâà òðåòüî¿ ëàíêè ìåòðî ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè «Âîêçàëüíà» — «Ãëèáî÷èöü-
êà» — «Ïîä³ëüñüêà» ç ïåðåäáà÷åí-
íÿì ïåðåñàäîê, îñê³ëüêè «³íâåñ-
òîðè áà÷àòü ³ çàóâàæóþòü, ùî áåç
ïåðåñàäîê, ïðèì³ðîì ñòàíö³ÿ «Âîê-
çàëüíà», çàâàíòàæåíà íà 90 %». Áåç
ðîçðîáêè ïðîåêòó, ïðè÷îìó öüî-

ãîð³÷, «ìè íå çìîæåìî ðîçìîâëÿ-
òè ç ³íâåñòîðàìè ïðî ùîñü êîí-
êðåòíå». Ó ñâîþ ÷åðãó, ÿê çàçíà-
÷èâ äåïóòàò â³ä ôðàêö³¿ «Ñâîáî-
äà» ²ãîð Ì³ðîøíè÷åíêî, ïîáóäî-
âà ìåòðî íà Òðîºùèíó íèí³, õî÷à
é æàäàíà äëÿ áàãàòüîõ êèÿí, àëå
íà ñüîãîäí³ º íåçä³éñíåííîþ ìð³ºþ,
îñê³ëüêè «ìè ðåàëüíî ðîçóì³ºìî,
ùî íå áóäå ³íâåñòèö³é, äîêè íå âè-
ð³øåíî ïèòàííÿ ç âëàñíèêàìè äà÷-
íèõ ä³ëÿíîê ïî ìàðøðóòó áóä³â-
íèöòâà Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêî-
ãî ìîñòó». ² õî÷à Ìèêîëà Ïîâîðîç-
íèê â³äïîâ³â, ùî «òàì ïèòàííÿ
ïðàêòè÷íî âèð³øåíå, çàëèøàºòü-
ñÿ ïîêè ùî íå âèð³øåíèì ïèòàí-
íÿ êîìïåíñàö³¿ âëàñíèêàì ä³ëÿ-
íîê».

Äèñêóñ³ÿ çàéøëà ó ãëóõèé êóò,
³ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â, çà ïðîïîçèö³ºþ ë³äåðà
ôðàêö³¿ «Ñàìîïîì³÷» Ñåðã³ÿ Ãó-
ñîâñüêîãî, îãîëîñèâ ïåðåðâó äëÿ
åêñòðåíîãî çàñ³äàííÿ áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿ äëÿ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó
öüîãî ïóíêòó. Ï³äñóìîê çàñ³äàííÿ
áóâ òàêèì: äåïóòàòè ïîâåðíóëèñÿ
ó çàë, ïðîãîëîñóâàòè êîðåêòèâè äî
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó íà 2015 ð³ê, àëå óõâà-
ëèëè ïîïðàâêó ãîëîâè áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿ Àíäð³ÿ Ñòðàíí³êîâà âèëó-
÷èòè ç äîêóìåíòà ïóíêò ïðî ô³-
íàíñóâàííÿ ïîáóäîâè ìåòðî íà
Òðîºùèíó ó 2015 ðîö³.

Êàìåíåì ñïîòèêàííÿ ñòàëà
ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ùå îäíîãî ðà-
çó çà öþ «ïëåíàðêó», àëå ïðè îá-
ãîâîðåíí³ çì³í óæå äî áþäæåòó Êè-
ºâà íà 2015 ð³ê. Çîêðåìà çàñòóï-

íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â ó
â³äïîâ³äü íà ïðîïîçèö³þ äåïóòà-
òà Ñåðã³ÿ Ãóñîâñüêîãî äàâ ïðîòî-
êîëüíå äîðó÷åííÿ Ïîñò³éí³é êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó
òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè ï³äãîòóâà-
òè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ
Òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü âèâ÷åííÿ âèíèêíåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí» ïåðåä ÒÎÂ «Óêððîñë³-
çèíã». Ñóìà áîðãó — 447,8 ìëí ãðí.

Áþäæåòí³ ñþðïðèçè

Íå ìåíø ïàëêèì áóëî é îáãî-
âîðåííÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28
ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 60/925 «Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê». Îñ-
íîâí³ ïàðàìåòðè äîïîâ³â çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ô³-
íàíñ³â ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Êîðåíü.
Çà éîãî ñëîâàìè, äîõîäè áþäæåòó
çá³ëüøåíî ç 25,316 ìëðä ãðí äî
26,008 ìëðä ãðí, à âèäàòêè — ç
24,617 ìëðä ãðí äî 25,308 ìëðä ãðí.

Äîõîäè çá³ëüøåíî çà ðàõóíîê
íàäõîäæåíü äî çàãàëüíîãî ôîíäó
áþäæåòó â ÷àñòèí³ ñóáâåíö³é ç
äåðæáþäæåòó ì³ñöåâèì, à, âëàñ-
íå, ñåðåä ³íøîãî çá³ëüøåíî îñâ³ò-
íþ ñóáâåíö³þ íà 95,107 ìëí ãðí,ìå-
äè÷íó ñóáâåíö³þ — íà 101,035 ìëí
ãðí,òàêîæ ïåðåäàíî êîøòè, ÿê³ áó-
ëè âèòðà÷åí³ íà ïðîâåäåííÿ ì³ñ-
öåâèõ âèáîð³â ó ñóì³ 36,003 ìëí
ãðí, 373,545 ìëí ãðí — íà ïîãà-
øåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç ð³çíèö³ â

òàðèôàõ íà îïàëåííÿ, ãàðÿ÷å âî-
äîïîñòà÷àííÿ, öåíòðàë³çîâàíå âî-
äîïîñòà÷àííÿ.

Â³äïîâ³äíî ö³ êîøòè áóäóòü íà-
ïðàâëåí³ íà ô³íàíñóâàííÿ âêàçà-
íèõ ãàëóçåé, òàêèì ÷èíîì çá³ëü-
øåíî é âèäàòêè áþäæåòó ì. Êèºâà,
ñåðåä ÿêèõ 70,52 ìëí ãðí íà çàð-
ïëàòó ìåäèêàì, 176,315 ìëí ãðí —
îñâ³òÿíàì.

Îêð³ì òîãî, äîõîäè çàãàëüíîãî
ôîíäó çà ðàõóíîê ïåðåâèêîíàííÿ
â ÷àñòèí³ íàäõîäæåíü â³ä ïîäàòêó
íà äîõîäè ô³çîñ³á íà 121,412 ìëí
ãðí òà â ÷àñòèí³ íàäõîäæåíü â³ä
ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó — íà 244,94
ìëí ãðí. Ñåðåä îñíîâíèõ âèäàò-
ê³â, îêð³ì ³íøîãî, ïåðåäáà÷åíî
çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà çàðïëàòó
äëÿ áþäæåòíèê³â íà 114,83 ìëí
ãðí. Ùå 13,647 ìëí ãðí ñïðÿìóþòü
íà çàêóï³âëþ ï³äðó÷íèê³â ñòîëè÷-
íèì ó÷íÿì, íà ðåìîíò ì³æêâàð-
òàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é — 19,949 ìëí ãðí.
Íà âèïëàòó çàðïëàòí³ ÊÏ «Êè¿â-
ïàñòðàíñ» ïåðåäáà÷åíî 100 ìëí
ãðí, íà òåðìîñàíàö³þ áþäæåòíèõ
óñòàíîâ ùå 7 ìëí ãðí.

Çà ïðîåêò ð³øåííÿ ïðîãîëîñó-
âàëè â ö³ëîìó 74 äåïóòàòè. Â³í º
óõâàëåíèì.

Íà öüîìó ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
áóëî çàâåðøåíî. Àëå íå áþäæåò-
íèé ïðîöåñ. Ñàìå â³í, ùîïðàâäà,
íà íàñòóïíèé ð³ê, ñÿãàº êóëüì³íà-
ö³¿. Îñê³ëüêè ñüîãîäí³ ìàº â³äáó-
òèñÿ ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ ïðî-
ô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ãðîìàä-
ñüêèì îáãîâîðåííÿì ïðîåêòó áþ-
äæåòó Êèºâà íà 2016 ð³ê �

Êè¿âðàäà ó â³âòîðîê, 8
ãðóäíÿ, çàéìàëàñÿ ïðè-
ºìíîþ ñïðàâîþ — âèð³-
øóâàëà, ùî ðîáèòè ç
äîäàòêîâèìè êîøòàìè.
Àëå îáãîâîðåííÿ áóëî
äàëåêèì çà íàñòðîÿìè
â³ä ïåðåäà÷³ ïîäàðó-
íî÷ê³â ó ïàêóíî÷êàõ.
Äåïóòàòè âåëè õî÷ ³ ôà-
õîâó, àëå æîðñòêó äèñ-
êóñ³þ, äáàþ÷è, àáè æîä-
íà êîï³éêà êèÿí íå áóëà
âèòðà÷åíà äàðåìíî. Äî
äåÿêèõ ïèòàíü ï³ä³éøëè
àæ çàíàäòî ðåòåëüíî.
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Êè¿âðàäà äîäàëà ãðîøåé êèÿíàì
� Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñòîëè÷í³ äåïóòàòè ïåðåðîçïîä³ëèëè äîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ äî ñêàðáíèö³

Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè çàéìàëèñÿ ïðèºìíîþ ñïðàâîþ – âèð³øóâàëè, ùî ðîáèòè ç äîäàòêîâèìè êîøòàìè. Ïðè öüîìó âåëè õî÷ ³ ôàõîâó, àëå æîðñòêó äèñêóñ³þ, äáàþ÷è,
àáè æîäíà êîï³éêà êèÿí íå áóëà âèòðà÷åíà äàðåìíî
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження адресного переліку для виконання робіт 

з капітального ремонту сходових клітин житлових будинків міста
Києва у 2015 році

Розпорядження № 632 від 30 червня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду%

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Ки%
єва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економіч%
ного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економіч%
ного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердже%
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації) від 02 листопада 2011 року № 2026, з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному
технічному стані:

1.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��сходових��лі-

тин�житлових�б�дин�ів�міста�Києва���2015�ро-

ці,�що�додається.

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

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

�ом�нальне�підприємство�«Київжитлоспеце�с-

пл�атація».

3.�Замовни��,�визначеном��з�ідно�з�п�н�том

2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�аніза-

ції�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�вимо��за-

�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

в��становленом��поряд���відповідної�до��мен-

тації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання�під-

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

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

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

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

б�дівельних�робіт.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження акта приймання — передачі гуртожитку 
на вул. Деснянській, 19 в комунальну власність територіальної

громади міста Києва та до сфери управління 
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 629 від 30 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
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», 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 № 1219 «Про
безоплатне прийняття відомчого гуртожитку, зовнішніх інженерних мереж Державного підприємства вироб%
ничого об’єднання «Київприлад» Державного космічного агентства України до комунальної власності тери%
торіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

тожит���на�в�л.�Деснянсь�ій,�19�в��ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва

та�до�сфери��правління�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що

додається.

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

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

державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації,

фінансування яких передбачено Програмою економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

Розпорядження № 626 від 30 червня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду%

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту у Свя%
тошинському районі міста Києва:

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

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

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

Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�фінанс�вання�я�их�передба-

чено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�05�березня�2015�ро���№ 191�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�10��вітня�2015�ро��

№ 353),�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 637 від 1  липня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської

міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�28�вересня�2005�ро��

№ 1805�«Про�затвердження�Положення�про�Го-

ловне��правління�охорони���льт�рної�спад-

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

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

ції)»;

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

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

ної�адміністрації)�від�16��вітня�2008�ро���№550

«Про�затвердження�змін�та�доповнень�до�По-

ложення�про�Головне��правління�охорони

��льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)»;

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

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

ної�адміністрації)�від�01�жовтня�2010�ро��

№ 801�«Про�затвердження�змін�до�стр��т�ри

та�Положення�про�Головне��правління�охо-

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

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

державної�адміністрації)»;

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

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

ної�адміністрації)�від�05��р�дня�2012�ро��

№ 2177�«Про�внесення�змін�до�розпоряджен-

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

від�28�вересня�2005�ро���№ 1805�«Про�за-

твердження�Положення�про�Головне��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»;

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

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

ної�адміністрації)�від�14�січня�2013�ро���№ 18

«Про�затвердження�стр��т�ри�Управління�охо-

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

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

державної�адміністрації)»;

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

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

ної�адміністрації)�від�28�серпня�2013�ро��

№ 1472�«Про�затвердження�змін�до�стр��т�-

ри�Управління�охорони���льт�рної�спадщини

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

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

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

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

ної�адміністрації)�від�17�вересня�2014�ро��

№ 1028�«Про�затвердження�змін�до�стр��т�-

ри�Управління�охорони���льт�рної�спадщи-

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

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

ції)»;

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

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

ної�адміністрації)�від�05�листопада�2014�ро-

���№ 1285�«Про�затвердження�змін�до�стр��-

т�ри�Управління�охорони���льт�рної�спадщи-

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

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

Голова В. Кличко

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ 
на вулиці Винахідників, Марганецькій, Новоросійській 

в Дніпровському районі
Розпорядження № 638 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26%1 Закону Укра%
їни «Про благоустрій населених пунктів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18,
19, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяль%
ності», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про ви%
конання робіт на автомагістралях та шляхово%транспортних спорудах міста», враховуючи звернення СТРУК%
ТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО%
ВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 04 березня 2015 року № 030/52/2%1459, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕ-

РГО»)�здійснити�за�власні��ошти�відповідно�до

розробленої�та�затвердженої�в��становленом�

поряд���прое�тно-�ошторисної�до��ментації�з

07�липня�2015�ро���до�10�листопада�2015�ро-

���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції��абельних�ме-

реж�напр��ою�10��В�з�част�овим�розриттям

трот�арів�на�в�лицях�Винахідни�ів,�Мар�анець-

�ій,�Новоросійсь�ій�та�проїзних�частин�в�лиць

Мар�анець�ої,�Новоросійсь�ої�з�част�овим�об-

меженням�р�х��транспорт�.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�ДАІ

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової

ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�не-

обхідно�забезпечити�вільний�і�безпечний�про-

хід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до�при-

ле�лих�б�дин�ів�і��станов,�встановивши�відпо-

відн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необхідності —

пішохідні�міст�и�шириною�не�менше�1,5�м.

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

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

робіт.

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

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

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

ро���№ 1051/1051.

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

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�ти-

пом�існ�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на�повн�

ширин��відновити�фі��рними�елементами�мо-

щення�та�передати�їх�за�а�том��ом�нальном�

підприємств��«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Дніпровсь�о�о�райо-

н�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�СТРУК-

ТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�«КИ-

ЇВСЬКІ�ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕЖІ»�ПАТ�«КИЇВЕНЕ-

РГО»�Гайд��а�О.�І.

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
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Про внесення змін до адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів, розташованих 

у зонах відпочинку біля водойм міста Києва у 2015 році
Розпорядження № 639 від 2 липня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду%
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со%
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо%
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою уточнення адресного переліку робіт з капітального ремонту об’єктів,
розташованих у зонах відпочинку біля водойм міста Києва у 2015 році, фінансування яких передбачено Про%
грамою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, в межах функцій органу місцевого самовря%
дування:

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

�апітально�о�ремонт��об’є�тів,�розташованих

��зонах�відпочин���біля�водойм�міста�Києва��

2015�році,�фінанс�вання�я�их�передбачено�Про-

�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м.�Києва�на�2015�рі�,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�02��вітня�2015�ро���№ 303,�ви�лавши

йо�о�в�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття та передачу зовнішньобудинкових інженерних
мереж жилого будинку № 20 на вул. Гарматній 

у Солом’янському районі
Розпорядження № 640 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 30 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 лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 10 грудня 2014 року № 056/24 — 10574, з метою належної екс%
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилого будинку
№ 20 на вул. Гарматній у Солом’янському районі, 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»�зовнішньоб�дип�ові�інженерні�мережі�жи-

ло�о�б�дин���№ 20�на�в�л.�Гарматній���Соло-

м’янсь�ом��районі,�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�за-

безпечити�в��становленом��поряд���прийнят-

тя�та�за�ріплення�зовнішньоб�дин�ових�інже-

нерних�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

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

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

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

�іна�П.�Б.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 20 жовтня 2000 року № 1881 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади Української 
Православної Церкви парафії на честь 

Святителя Миколая Чудотворця 
у Печерському районі м. Києва»
Розпорядження № 641 від 2 липня 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 на честь Святителя Миколая Чудотворця у Печерському районі м. Києва від 15 січня
2015 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 27 листопада 2014 року № 1, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

�ої�державної�адміністрації�від�20�жовтня�2000

ро���№ 1881�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі�ій-

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

ви�парафії�на�честь�Святителя�Ми�олая�Ч�до-

творця���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і

зміни:

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

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

парафії�на�честь�Святителя�Ми�олая�Ч�дотвор-

ця���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»�замінити

словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ро-

мада�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�пара-

фії�на�честь�Святителя�Ми�олая�Ч�дотворця��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва»;

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

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

на�честь�Святителя�Ми�олая�Ч�дотворця���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва»�замінити�словами

«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�У�ра-

їнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�на�честь

Святителя�Ми�олая�Ч�дотворця���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва».

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

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

рафії�на�честь�Святителя�Ми�олая�Ч�дотвор-

ця���Печерсь�ом��районі�м.�Києва,�зареєстро-

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

жавної�адміністрації�від�20�жовтня�2000�ро��

№ 1881,�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що

додається.
Голова В. Кличко

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ на площі
Московській, проспекті Червонозоряному, вулиці Деміївській,

провулку Деміївському в Голосіївському районі
Розпорядження № 642 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26%1 Закону Укра%
їни «Про благоустрій населених пунктів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19,

21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності, роз%
порядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт
на автомагістралях та шляхово%транспортних спорудах міста», враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІД%
ОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ%
ЇВЕНЕРГО» від 23 лютого 2015 року № 030/52/2%1189, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕ-

РГО»)�здійснити�за�власні��ошти�відповідно�до

розробленої�та�затвердженої�в��становлено-

м��поряд���прое�тно-�ошторисної�до��мента-

ції�з�06�липня�2015�ро���до�10�листопада�2015

ро���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції��абельних

мереж�напр��ою�10��В�з�част�овим�розриттям

трот�арів�на�площі�Мос�овсь�ій,�проспе�ті�Чер-

вонозоряном�,�в�лиці�Деміївсь�ій,�пров�л��

Деміївсь�ом��та�проїзних�частин�площі�Мос-

�овсь�ої,�проспе�ті�Червонозоряном�,�пров�л-

���Деміївсь�ом��з�част�овим�обмеженням�р�-

х��транспорт�.

Перехід�проїзної�частини�проспе�т��Черво-

нозоряно�о�здійснити�за�ритим�способом —

методом��оризонтально�о�б�ріння.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�ДАІ

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової

ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�не-

обхідно�забезпечити�вільний�і�безпечний�про-

хід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до�при-

ле�лих�б�дин�ів�і��станов,�встановивши�відпо-

відн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необхідності —

пішохідні�міст�и�шириною�не�менше�1,5�м.

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

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

робіт.

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

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

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

ро���№ 1051/1051.

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

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�ти-

пом�існ�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на�повн�

ширин��відновити�фі��рними�елементами�мо-

щення�та�передати�їх�за�а�том��ом�нальном�

підприємств��«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Голосіївсь�о�о�райо-

н�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�СТРУК-

ТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�«КИ-

ЇВСЬКІ�ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕЖІ»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»

Гайд��а�О.�І.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про робочі групи з реалізації 
стратегічних ініціатив, визначених Стратегією розвитку 

міста Києва до 2025 року
Розпорядження № 643 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», статей 11, 15 Закону України
«Про засади державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011
року № 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіо%
нальних стратегій розвитку», від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіо%
нального розвитку на період до 2020 року», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060
«Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», з метою забезпечення ефективної реаліза%
ції стратегічних ініціатив, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Першо�ласна�інфрастр��-

т�ра»�та�затвердити�її�посадовий�с�лад,�що�до-

дається.

2.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Ощадлива�енер�ети�а»�та

затвердити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

3.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Зроблено�в�Києві»�та�за-

твердити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

4.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Еле�тронний��ряд»�та�за-

твердити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

5.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«К�льт�рна�височина»�та�за-

твердити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

6.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Дніпровсь�а�перлина»�та

затвердити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

7.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Здоровий��иянин»�та�за-

твердити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

8.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Центр�пор�ч�з�домом»�та

затвердити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

9.�Утворити�робоч���р�п��з�реалізації�стра-

те�ічної�ініціативи�«Міжнародна��авань�штаб-

�вартир»�та�затвердити�її�посадовий�с�лад,�що

додається.

10.�Затвердити�Положення�про�робочі��р�пи

з�реалізації�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до

2025�ро��,�що�додається.

11.�Головам�робочих��р�п�щоро���до�31�січ-

ня�ро��,�наст�пно�о�за�звітним,�надавати�Де-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�звіти�про�ре-

алізацію�страте�ічних�ініціатив�за�відповідни-

ми�напрямами.

12.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

���до�25�люто�о�ро��,�наст�пно�о�за�звітним,�здій-

снювати�під�отов���та�надання�в��становлено-

м��поряд���до�Київсь�ої�місь�ої�ради�щорічно-

�о�підс�м�ово�о�звіт��про�рез�льтати�реаліза-

ції�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро-

��.

13.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�роз-

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

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

трації):

від�29�березня�2012�ро���№ 490�«Про�робо-

чі��р�пи�з�реалізації�страте�ічних�ініціатив,�ви-

значених�Страте�ією�розвит���міста�Києва�до

2025�ро��»;

від�10�серпня�2012�ро���№ 1427�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�29.03.2012�№ 490»;

від�11�вересня�2012�ро���№ 1587�«Про�змі-

ни���с�ладі�робочої��р�пи�з�реалізації�страте-

�ічної�ініціативи�«Першо�ласна�інфрастр��т�-

ра»»;

від�25�вересня�2013�ро���№ 1675�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�29�березня�2012

ро���№ 490�«Про�робочі��р�пи�з�реалізації�стра-

те�ічних�ініціатив,�визначених�Страте�ією�роз-

вит���міста�Києва�до�2025�ро��»»;

від�12�листопада�2014�ро���№ 1327�«Про

внесення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�29�березня�2012

ро���№ 490�«Про�робочі��р�пи�з�реалізації�стра-

те�ічних�ініціатив,�визначених�Страте�ією�роз-

вит���міста�Києва�до�2025�ро��»»;

від�16��р�дня�2011�ро���№ 2400�«Про�за-

твердження�с�лад��робочої��р�пи�з�реалізації

Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��»;

від�09�вересня�2013�ро���№ 1560�«Про�затвер-

дження�змін�до�с�лад��робочої��р�пи�з�реалі-

зації�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025

ро��»;

від�30�жовтня�2013�ро���№ 1952�«Про�зміни

��с�ладі�робочої��р�пи�з�реалізації�Страте�ії

розвит���міста�Києва�до�2025�ро��»;

від�14�жовтня�2011�ро���№ 1894�«Про��тво-

рення�Робочої��р�пи�з�реалізації�Страте�ії�роз-

вит���міста�Києва�до�2025�ро��»»;

від�16�жовтня�2013�ро���№ 1881�«Про�вне-
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сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�14�жовтня�2011

ро���№ 1894�«Про��творення�Робочої��р�пи�з

реалізації�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до

2025�ро��»»;

від�29�жовтня�2014�ро���№ 1228�«Про��тво-

рення��омісії�із�забезпечення�приведення�Стра-

те�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро�����від-

повідність�з�Державною�страте�ією�ре�іональ-

но�о�розвит���на�період�до�2020�ро���та�вне-

сення�змін�до�Положення�про�робоч���р�п��з

реалізації�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до

2025�ро��».

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

дження�залишаю�за�собою.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про передачу функцій замовника реабілітації (реставрації)
шляхової споруди — сходів до пам’ятника 

Магдебурзькому праву у Подільському районі
Розпорядження № 644 від 2 липня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київ%
ської міської ради від 04 вересня 2014 року № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Ди%
рекція реставраційно%відновлювальних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) шляхом ліквідації», в межах функцій органу місцевого самовряду%
вання:

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

тавраційно-відновлювальних�робіт»�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�в��становленом��по-

ряд���передати��ом�нальном��підприємств��з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі —�КП�«Спецжитлофонд»)�ф�н�ції�замовни�а

реабілітації�(реставрації)�шляхової�спор�ди —

сходів�до�пам’ятни�а�Ма�деб�рзь�ом��прав���

Подільсь�ом��районі�та�всі�наявні�до��менти,�я�і

засвідч�ють�права�замовни�а,�обся�и�незаверше-

но�о�б�дівництва�на�момент�передачі,�прое�тно-

�ошторисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��мен-

тацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�проведенням

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

що�придбані�для��омпле�тації�об’є�та,�та�інфор-

мацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснення,�відпо-

відно�до�за�онодавства�по�цьом��об’є�т�.

2.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати�в��становленом��поряд���до�Де-

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

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

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

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

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

об’є�т�,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»:

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

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

відповідно�до�за�онодавства.

3.2.�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.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�після�прийняття�в�е�спл�атацію�за�інчено-

�о�б�дівництвом�об’є�та,�зазначено�о���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�забезпечити�в��ста-

новленом��поряд���зарах�вання�йо�о�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

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

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

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

трації)�від�28�березня�2013�ро���№ 397�«Про�ре-

абілітацію�(реставрацію)�шляхової�спор�ди —

сходів�до�пам’ятни�а�іМа�деб�рзь�ом��прав�

��Подільсь�ом��районі».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна

П.�Б.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до складу комісії 
з реорганізації управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів

війни та праці виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

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

Розпорядження № 645 від 2 липня 2015 року
У зв’язку із кадровими змінами в Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської місь%

кої ради (Київської міської державної адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Внести�зміни�до�с�лад���омісії�з�реор�а-

нізації��правління���справах�жіно�,�інвалідів,

ветеранів�війни�та�праці�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�шляхом�приєднання�до�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�03�люто�о�2015�ро���№�89�«Про

здійснення�ор�анізаційно-правових�заходів�що-

до�реор�анізації��правління���справах�жіно�,

інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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�приватно�о�а�ціонерно-

�о�товариства�«НЕО�ВІТА»�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�вжити

заходів�щодо�приймання—�передачі�інженерних

мереж�зовнішньо�о�освітлення�з�обладнанням,

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

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про робочу групу з напрацювання 
Концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг 

у місті Києві
Розпорядження № 646 від 2 липня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс%
трації», «Про адміністративні послуги», з метою розробки Концепції розвитку центрів надання адміністратив%
них послуг, утворених при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адмініс%
трації) та районних в місті Києві державних адміністраціях:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�напрацювання

Концепції�розвит���центрів�надання�адмініс-

тративних�посл�����місті�Києві�(далі —�Робоча

�р�па).

2.�Затвердити�персональний�с�лад�Робочої

�р�пи,�що�додається.

3.�Затвердити�Положення�про�Робоч���р�-

п�,�що�додається.

4.�Робочій��р�пі�до�01�серпня�2015�ро���на-

дати�Київсь�ом��місь�ом���олові�звіт�про�свою

діяльність�та�прое�т�Концепції�розвит���цен-

трів�надання�адміністративних�посл�����місті

Києві.

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

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

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

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у складах комісії 
з припинення Оболонської районної у м. Києві ради 

та комісії з припинення виконавчого органу 
Оболонської районної у м. Києві ради 

(Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації)
Розпорядження № 648 від 3 липня 2015 року

1.�Внести�зміни�до�с�лад���омісії�з�припи-

нення�Оболонсь�ої�районної���м.�Києві�ради,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адмінісфації)�від�30�вересня�2010

ро���№ 787,�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що�до-

дається.

2.�Внести�зміни�до�с�лад���омісії�з�припи-

нення�ви�онавчо�о�ор�ан��Оболонсь�ої�район-

ної���м.�Києві�ради�(Оболонсь�ої�районної���

м.�Києві�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�30�вересня�2010�ро��

№ 787,�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 07 грудня 2012 року № 2192

Розпорядження № 652 від 6 липня 2015 року
Відповідно до пункту 6 статті 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи лист

Державної регуляторної служби України від 18 червня 2015 № 4237/0/20%15, у зв’язку з набуттям чинності з
28 червня 2015 року Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким не передбаче%
но функціонування Ліцензійних комісій в органі ліцензування, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

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

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

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

трації)�від�07��р�дня�2012�ро���№ 2192�«Про

ліценз�вання�провадження��осподарсь�ої�ді-

яльності�з�виробництва,�транспорт�вання�та

постачання�теплової�енер�ії,�централізовано-

�о�водопостачання�та�водовідведення».

Голова В. Кличко

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

від 22 квітня 2015 № 405 «Про підготовку узагальненого звіту 
про діяльність виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
підприємств, установ, організацій територіальної 

громади міста Києва за 2014 рік»
Розпорядження № 654 від 6 липня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», з метою підготовки повної, об’%
єктивної, достовірної інформації про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2014
рік та забезпечення належного рівня прозорості та відкритості діяльності виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної гро%
мади міста Києва:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�22��вітня�2015�№ 405

«Про�під�отов����за�альнено�о�звіт��про�діяль-

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

зовнішнього освітлення з обладнанням приватного акціонерного
товариства «НЕО ВІТА»

Розпорядження № 657 від 6 липня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря%

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван%
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення приватного акціонерного
товариства «НЕО ВІТА» (листи від 12 січня 2015 року №№ 1,12, від 10 березня 2015 року № 45 та витяг з прото%
колу позачергових загальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 року), з метою надійного утримання та
якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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ність�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

підприємств,��станов,�ор�анізацій�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�за�2014�рі�»�та�і�змі-

ни:

1.�П�н�т�2�доповнити�новим�підп�н�том�2.4.

та�о�о�зміст�:

«2.4.�Ор�аніз�вати�навчання�посадових�осіб,

відповідальних�за�під�отов���звіт�,�зазначено-

�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.»

2.�П�н�т�3�доповнити�новим�підп�н�том�3.4.

та�о�о�зміст�

«3.4.�Визначити�посадових�осіб,�відповідаль-

них�за�під�отов���звіт�,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження.»
Голова В. Кличко

Про надання дозволів на право користування пільгами 
з оподаткування підприємствам та організаціям 

громадських організацій інвалідів
Розпорядження № 655 від 6 липня 2015 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постано%
ви Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу
на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозво%
лу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з опо%
даткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій» та Протоколу засідання комісії з розгляду
документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на пра%
во користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від 12 червня
2015 року № 2:

1.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��142.1�статті�142�роз-

діл��III�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з

додат�ом�1.

2.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��197.6�статті�197�роз-

діл��V�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з

додат�ом�2.

3.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інва-

лідів�відповідно�до�підп�н�т��282.1.2�п�н�т�

282.1�статті�282�розділ��XIII�Подат�ово�о��о-

де�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�3.

4.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�абзац��першо�о�п�н�т��8�під-

розділ��2�розділ��XX�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни�з�ідно�з�додат�ом�4.

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

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва майна

Розпорядження № 683 від 10 липня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15
грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної гро%
мади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»,
враховуючи звернення комунальної корпорації «Київавтодор» від 03 грудня 2014 року № 27%10%01/93 та від
22 січня 2015 року № 27%08%28/30, у зв’язку із закінченням будівництва об’єкта «Будівництво вул. Здолбунів%
ської на ділянці від Харківського шосе до вул. Тепловозної та на ділянці від залізничних колій до Дніпров%
ської набережної та реконструкцію вул. Здолбунівської на ділянці від вул. Тепловозної до залізничних колій
у Дарницькому районі м. Києва» (Акт готовності об’єкта до експлуатації від 19 грудня 2013 року), з метою на%
дійного утримання та якісного обслуговування майна, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�майно�з�ід-

но�з�додат�ом�1.

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

ня�за��ом�нальними�підприємствами�майно

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

ди�міста�Києва�з�ідно�з�додат�ом�2.

3.�Передати���володіння�та��орист�вання�п�б-

лічном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕ-

РГО»�майно��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених�У�одою�щодо�реалізації�прое�-

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

�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро-

���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�����ладено

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

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

цією)�та�п�блічним�а�ціонерним�товариством�«КИ-

ЇВЕНЕРГО».�та�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��«Київ�аз»�в�межах�та�на��мовах,�визна-

чених�До�овором�на�володіння�та��орист�ван-

ня�майном�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�від�21��вітня�2006�ро���(зі�змінами�та�до-

повненнями),�я�ий���ладено�між�ви�онавчим

ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією)�та�від�ритим

а�ціонерним�товариством�«Київ�аз»�з�ідно�з

додат�ом�3.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�спільно�з��ом�нальною��орпорацією�«Ки-

ївавтодор»�вжити�заходів�щодо�передачі���во-

лодіння�та��орист�вання�п�блічном��а�ціонер-

ном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�та�п�блічном�

а�ціонерном��товариств��«Київ�аз»�майна,�за-

значено�о���п�н�ті�3�цьо�о�розпорядження.

5.�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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної адмініс%

трації)  від 12 лютого 2015 року № 114  «Про Інформаційний центр
для інформування осіб,  які постраждали під час виконання 

обов’язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх
сімей,  а також членів сімей загиблих військовослужбовців 

і працівників правоохоронних органів про їх права 
та гарантії реалізації таких прав в Україні»

Розпорядження № 674 від 10 липня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) від 12 лютого 2015 року № 114 «Про Інформаційний центр для інформування осіб, які постражда%
ли під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх сімей, а також членів
сімей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів про їх права та гарантії реаліза%
ції таких прав в Україні» такі зміни:

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�12.02.2015�р.�№�114

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�10.07.2015�р.�№�674)

ПОЛОЖЕННЯ
про Інформаційний центр для інформування осіб, які постраждали під час

виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), 
та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців

і працівників правоохоронних органів про їх права 
та гарантії реалізації таких прав в Україні

1.�Інформаційний�центр�для�інформ�вання�осіб,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обо-

в’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�а�та�ож�членів�сімей�за-

�иблих�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів�про�їх�права�та��арантії

реалізації�та�их�прав�в�У�раїні�(далі —�Інформаційний�центр)�є��онс�льтативно-дорадчим

ор�аном,��оординацію�я�о�о�здійснює�Координаційна�рада�з�питань�підтрим�и��иян,�я�і�бе-

р�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тим-

часово�о��пованої�території�і�зони�проведення�антитерористичної�операції�осіб.

Це�Положення�ре��лює�ор�анізаційні�питання�діяльності�Інформаційно�о�центр��я���он-

с�льтативно-дорадчо�о�ор�ан�.

2.�Інформаційний�центр���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�ра-

їни,���азами�та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами�і�розпорядженнями�Ка-

бінет��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�ад-

міністрації),�Ре�ламентом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�(далі —�Ре�ламент),�цим�Положенням�та�іншими�нормативними�а�та-

ми.

3.�Інформаційний�центр���своїй�діяльності�підпоряд�ов�ється��ерівни���апарат��ви�онав-

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

Дор�чення�відповідально�о�за�робот��Інформаційно�о�центр� —��ерівни�а�апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�є�обов’яз-

�овими�для�ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�апа-

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

районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�та��ом�нальними�підприємствами,��с-

тановами�та�ор�анізаціями��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

4.�Інформаційний�центр���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

центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади�та�їх�територіальними�підрозділами.

5.�Основними�завданнями�Інформаційно�о�центр��є:

5.1.�Інформ�вання��часни�ів�антитерористичної�операції,�зо�рема�осіб,�я�і�постраждали�під

час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�чле-

нів�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�операції,�в�том��числі�війсь�овосл�жбовців

і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів,�про�їх�права,��арантії�та�механізм�їх�реалізації.

5.2.�Інформ�вання�про�діяльність�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви-

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�щодо�допомо�и��часни�ам�антитерористич-

ної�операції,�зо�рема�особам,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�ж-

би�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членам�їх�сімей,�членам�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції,�в�том��числі�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів.

6.�Ви�онання�завдань�Інформаційно�о�центр��здійснюється�через:��ом�нальн��бюджетн�

�станов��«Конта�тний�центр�міста�Києва»;

�правління�з�питань�звернень��ромадян�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

�правління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�блічної�інформації�апарат��ви-

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

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

стр��т�рний�підрозділ�«Центр�правової�допомо�и��иянам,�я�і�опинилися���с�ладних�жит-

тєвих�обставинах»��ом�нально�о�підприємства�«Госп�омобсл��ов�вання»;

апарати�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

7.�Інформаційний�центр�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о�завдань:

7.1.�Інформ�є��часни�ів�антитерористичної�операції,�зо�рема�осіб,�я�і�постраждали�під

час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�чле-

нів�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�операції,�в�том��числі�війсь�овосл�жбовців

і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів,�про�права,��арантії�та�механізм�їх�реалізації�на�пись-

мові�та��сні�звернення�через��правління�з�питань�звернень��ромадян�апарат��ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�апарати�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

7.2.�Інформ�є��часни�ів�антитерористичної�операції,�зо�рема�осіб,�я�і�постраждали�під

час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�чле-

Після�п�н�т��1�доповнити�розпорядження�но-

вим�п�н�том�2�та�о�о�зміст�:

«2.�Затвердити�Положення�про�Інформацій-

ний�центр�для�інформ�вання�осіб,�я�і�постраж-

дали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової

сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сі-

мей,�а�та�ож�членів�сімей�за�иблих�війсь�ово-

сл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор-

�анів�про�їх�права�та��арантії�реалізації�та�их

прав�в�У�раїні,�що�додається».

У�зв’яз���із�цим�п�н�ти�2-7�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�3-8.

Доповнити�розпорядження�Положенням

про�Інформаційний�центр�для�інформ�вання

осіб,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обо-

в’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз-

�ів),�та�членів�їх�сімей,�а�та�ож�членів�сімей

за�иблих�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів

правоохоронних�ор�анів�про�їх�права�та��а-

рантії�реалізації�та�их�прав�в�У�раїні,�що�до-

дається.

Голова В. Кличко
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нів�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�операції,�в�том��числі�війсь�овосл�жбовців

і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів,�про�права,��арантії�та�механізм�їх�реалізації�на�теле-

фонні�звернення�через��ом�нальн��бюджетн���станов��«Конта�тний�центр�міста�Києва».

7.3.�Інформ�є�про�діяльність�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онав-

чо�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�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�щодо�допомо�и��часни�ам�антитерористичної�опе-

рації,�зо�рема�особам,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів),�та�членам�їх�сімей,�членам�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�опе-

рації,�в�том��числі�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів,�про�права,��а-

рантії�та�механізм�їх�реалізації�на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва

та�шляхом�розсил�и�інформаційних�повідомлень�засобам�масової�інформації�через��прав-

ління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�блічної�інформації�апарат��ви�онавчо-

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

7.4.�Інформ�є�про�діяльність�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онав-

чо�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�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�щодо�допомо�и��часни�ам�антитерористичної�опе-

рації,�зо�рема�особам,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів),�та�членам�їх�сімей,�членам�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�опе-

рації,�в�том��числі�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів,�про�права,��а-

рантії�та�механізм�їх�реалізації����ом�нальних�та�інших�засобах�масової�інформації�через�Де-

партамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

7.5.�Забезпеч�є�обмін�інформацією�про�допомо����часни�ам�антитерористичної�операції,

зо�рема�особам,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбо-

вих�обов’яз�ів),�та�членам�їх�сімей,�членам�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�опе-

рації,�в�том��числі�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів,�про�права,��а-

рантії�та�механізм�їх�реалізації�між�стр��т�рними�підрозділами�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�о-

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

ми�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�та�підвідомчими�їм�підприємствами,��станова-

ми,�ор�анізаціями�через��правління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�блічної

інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

7.6.�Надає��онс�льтації��часни�ам�антитерористичної�операції,�зо�рема�особам,�я�і�по-

страждали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�чле-

нам�їх�сімей,�членам�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�операції,�в�том��числі�вій-

сь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів,�через�стр��т�рний�підрозділ�«Центр

правової�допомо�и��иянам,�я�і�опинилися���с�ладних�життєвих�обставинах»��ом�нально�о

підприємства�«Госп�омобсл��ов�вання»�та�апарати�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій.

7.7.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�що�випливають�з�по�ладених�на�Інформаційний�центр�завдань.

8.�Інформаційний�центр�має�право:

8.1.�Отрим�вати�в��становленом��поряд���від�стр��т�рних�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�інформацію,�до��менти�та�матеріали,�необ-

хідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

8.2.�Брати��часть���нарадах,�що�проводяться���Київсь�ій�місь�ій�раді,�ви�онавчом��ор�ані

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�йо�о�стр��т�рних�підроз-

ділах,�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�та�ініціювати�с�ли�ання�нарад�з�пи-

тань,�віднесених�до�йо�о��омпетенції.

8.3.�Інформ�вати��ерівництво�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�випад�и�пор�шення�встановлено�о�по-

ряд���роботи�з�питань,�віднесених�до��омпетенції�Інформаційно�о�центр�.

8.4.�Подавати�в��становленом��поряд���відповідні�пропозиції�з�питань,�що�належать�до

йо�о��омпетенції.

8.5.�Зал�чати�спеціалістів�стр��т�рних�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(за�по�одженням�з�їх-

німи��ерівни�ами)�для�вивчення�і�роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

9.�Посадові�особи�стр��т�рних�підрозділів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій,�заснованих�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста

Києва,�я�і�входять�до�с�лад��або�зал�чаються�до�роботи�Інформаційно�о�центр�,�ви�он�ють

по�ладені�на�них�обов’яз�и���Інформаційном��центрі�додат�ово�до�основних�сл�жбових�обо-

в’яз�ів.

10.�Для�ви�онання�безпосередніх�ф�н�цій�Інформаційно�о�центр��мож�ть�зал�чатися�пра-

цівни�и�на�волонтерсь�их�засадах�та��мовах�тр�дових���од.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Положення 
про управління організаційної роботи та регіональних зв’язків

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 665 від7 липня 2015 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто%герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»», розпорядження Київського міського голови від 20 січня
2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�Положення�про��правління�ор-

�анізаційної�роботи�та�ре�іональних�зв’яз�ів

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

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

ції),�що�додається.

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

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

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

жавної�адміністрації)�від�11��вітня�2013�ро��

№ 520�«Про�затвердження�Положень�про��прав-

ління�міжнародних�зв’яз�ів�та��правління�ор-

�анізаційної�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)»;

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

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

міністрації)�від�09�жовтня�2014�ро���№ 1115

«Про�внесення�змін�до�Положення�про��прав-

ління�ор�анізаційної�роботи�апарат��ви�онав-

чо�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)�07.07.2015�р.�№�665

ПОЛОЖЕННЯ
про управління організаційної роботи та регіональних зв’язків апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Управління�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональних�зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —��правління)�є�стр��т�р-

ним�підрозділом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

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

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

3.�У�своїй�діяльності��правління��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�а�тами

Президента�У�раїни,�Верховної�Ради�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої

місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�а�та-

ми,�а�та�ож�цим�Положенням.

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

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

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

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

5.�Основними�завданнями��правління�є:

5.1.�Ор�анізаційне�забезпечення�діяльності�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�під�отов�а�матеріалів�з�питань�ор�анізаційної�роботи�для

внесення�на�роз�ляд�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Коле�ія).

5.2.�Забезпечення�план�вання�роботи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�йо�о�Коле�ії�відповідно�до�Ре�ламент��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Положення�про�Коле�ію�ви�о-

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

в��становленом��поряд��.

5.3.�Забезпечення�взаємодії�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�міс-

цево�о�самовряд�вання�та�сприяння�підвищенню�ефе�тивності�та�ої�взаємодії.

5.4.�Ор�анізаційне�забезпечення�проведення�державних�та�за�альномісь�их�заходів,�засідань

Коле�ії�та�апаратних�нарад���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

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

6.1.�Гот�є�на�основі�пропозицій�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації,�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),��ерівни�ів�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�прое�ти�планів�роботи�та�інших�заходів,�я�і�здійснюються�Київсь�им�місь�им��оловою,

першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ами��олови�Ки-

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

6.2.�Гот�є�на�основі�пропозицій�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації,�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)�перелі�и�пи-

тань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії,�апаратних�нарадах���Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(да-

лі —�апаратні�наради)�та�нарадах���першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�і�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

6.3.�Отрим�є�від�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій�матеріали,�я�і�необхідні�для�під�отов�и�питань,�що�виносяться�на�роз�ляд

засідань�Коле�ії,�апаратних�нарад,�а�та�ож�для�ви�онання�по�ладених�на��правління�обов’яз�ів

��встановленом��поряд��.

6.4.�Забезпеч�є�під�отов���матеріалів�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії,�апаратних�нарадах.

6.5.�Доводить�до�відома�заці�авлених�осіб�інформацію�про�час�і�місце�засідань�Коле�ії�і�апа-

ратних�нарад,�а�та�ож�перелі��питань,�що�вносяться�на�роз�ляд�Коле�ії�та�апаратних�нарад.

6.6.�Веде�облі��пропозицій�та�за�важень�з�ор�анізаційних�питань,�що�б�ли�висловлені�члена-

ми�Коле�ії�на�засіданнях,�ор�анізацію�їх�своєчасно�о�роз�ляд��та�інформ�вання�Коле�ії�про�ре-

з�льтати�ви�онання.

6.7.�Гот�є�прое�т�поряд���денно�о,�поряд���проведення�Коле�ій�та�апаратних�нарад,�прое�-

ти�рішень�і�дор�чень�за�підс�м�ами�проведення�Коле�ій�та�апаратних�нарад�з��рах�ванням�про-

позицій,�висловлених�під�час�засідань�Коле�ії�та�апаратних�нарад,�списо��запрошених�на�них,

а�та�ож�прото�оли�проведення�Коле�ій�та�апаратних�нарад.

6.8.�Гот�є�спільно�з�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�до�центральних�ор�анів�влади�щодо�під-

вищення�ефе�тивності�ф�н�ціон�вання�місцевих�ор�анів�влади.

6.9.�Форм�є�за�пропозиціями�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�т�план��роз�ляд��питань�на�пленарних�за-

сіданнях�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�засіданнях�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради.

6.10.�За�дор�ченнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійснює�ор�анізаційне�забезпе-

чення�діяльності�робочих��р�п�або��омісій.

6.11.�Вивчає�і��за�альнює�робот��та�поширює�нові�форми�і�методи�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,�надає�їм�методичн��та�пра�тичн��допомо���з

питань,�що�належать�до��омпетенції��правління.

6.12.�Взаємодіє���питаннях,�віднесених�до��омпетенції��правління,�з�відповідними�сл�жбами

Адміністрації�Президента�У�раїни,�Апарат��Верховної�Ради�У�раїни,�Се�ретаріат��Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни,�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�Асоціацією�міст�У�раїни,�співро-

бітництво�з�відповідними�стр��т�рними�підрозділами�обласних�рад�і�місцевих�державних�адмі-

ністрацій,�стр��т�рними�підрозділами�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями,�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями,�об’єднаннями��рома-

дян���встановленом��поряд��.

6.13.�Забезпеч�є�переб�вання���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації)�посадових�осіб�вищо�о�рівня,�робочі�поїзд�и�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�з�питань,�що�належать�до��омпетенції��правління.
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6.14.�Гот�є�та�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���Положення�про�Коле�ію�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�її�посадовий�с�лад�та�прое�ти�відповідних�розпоря-

джень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�внесення�змін�до�них.

6.15.�Роз�лядає�за�дор�ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�заяви,�с�ар�и��ромадян,�що�стос�ються�діяльності�відповідаль-

них�працівни�ів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

6.16.�Бере��часть�за�дор�ченням��ерівництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)���засіданнях��оле�ій,�апаратних�нарадах����олів�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій,�роботі�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�нарадах,�що�проводяться���стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій.

6.17.�Гот�є�та�надає�матеріали�для�наповнення�р�бри��офіційно�о�веб-сайт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(Єдино�о�веб-портал��територіальної��ромади�міста�Києва)�з�ор-

�анізаційних�питань�роботи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

6.18.�Бере��часть���проведенні�семінарів�та���рсів�підвищення��валіфі�ації�відповідних�працівни�ів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�з�питань,�віднесених�до��омпетенції��правління.

6.19.�Забезпеч�є���межах�своєї��омпетенції�реалізацію�державної�політи�и�стосовно�збереження�державної�таєм-

ниці.

6.20.�Ви�он�є�відповідно�до�за�онодавства�інші�завдання�та�дор�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�щодо�ор�аніза-

ційно�о�забезпечення�діяльності�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

7.�Управління�має�право:

7.1.�Одерж�вати�інформацію,�до��менти�і�матеріали�від�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�адміністрацій,�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій�з�питань,�що�відносяться�до��омпетенції��правління���встановленом��поряд��.

7.2.�Брати��часть���нарадах�та�семінарах�з�питань,�що�належать�до��омпетенції��правління.

7.3.�За�дор�ченням��ерівництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�роз�лядати�та�надавати�відповіді�на�запити�та�листи�з�питань,�я�і�належать�до��омпетенції��правління.

7.4.�Отрим�вати���встановленом��поряд���від��ерівни�ів�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�адміністрацій�прое�ти

планів�роботи,�матеріали,�інформацію�та�інші�до��менти,�що�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на��правління�зав-

дань.

7.5.�За�по�одженням�із��ерівни�ами�відповідних�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�зал�чати�їхніх�працівни�ів�для�під�отов�и�прое�тів�рішень�Коле�ії,�про-

то�олів�дор�чень�апаратних�нарад,�інформаційних�довідо��та�інших�до��ментів,�а�та�ож�для�розроб�и�та�реалізації

заходів,�що�проводяться��правлінням,�з�ідно�з�по�ладеними�на�ньо�о�завданнями.

7.6.�Зал�чати�спеціалістів�підприємств,��станов,�ор�анізацій�та�об’єднань��ромадян�(за�по�одженням�із�їх��ерів-

ництвом)�для�роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції���встановленом��поряд��.

7.7.�Проводити�в��становленом��поряд���семінари�та�наради�з�питань,�що�належать�до��омпетенції��правління.

7.8.�Перевіряти�за�дор�ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���межах�своєї��омпетенції�робот��стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій.

8.�Управління�очолює�начальни�,�я�о�о�призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова�за�по-

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

На�посад��начальни�а��правління�призначається�особа,�я�а�має�вищ��освіт��відповідно�о�професійно�о�спрям�-

вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста�та�я�а�має�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�поса-

дах�державної�сл�жби�не�менше�3�ро�ів�або�має�пра�тичний�досвід�роботи�на��ерівних�посадах�не�менше�5�ро�ів.

9.�Начальни���правління:

9.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю��правління,�несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на

�правління�завдань,�визначає�ф�н�ції�та�ст�пінь�відповідальності�сво�о�заст�пни�а,��ерівни�ів�відділів,��онтролює

робот��відділів��правління�та�забезпеч�є�підвищення��валіфі�ації�їх�працівни�ів.

9.2.�Вносить�на�роз�ляд�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�ти�розпорядчих�до��ментів�з�питань,�що�належать�до��омпетен-

ції��правління.

9.3.�Забезпеч�є�ви�онання�дор�чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�перспе�тивних�і�поточних�планів�діяльності��правління.

9.4.�Гот�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���Положення�про��правління,�йо�о�стр��т�р��та�вне-

сення�змін�до�них,�затвердж�є�положення�про�відділи��правління�та�посадові�інстр��ції�працівни�ів.

Передплатні�ціни

на�місяць..................................................................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ............................................................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ..........................................................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ........................................................................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Àäðåñà: âóë. Ùåðáàêîâà, 70
Ïëîùà òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà 6,3 êâ.ì íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³

îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹3" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó îêóëÿð³â, ë³íç òà òîðãîâîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè* 2227,77 ãðí áåç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü (353,61 ãðí çà 1 êâ.ì)
*- êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿

Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³ 2 ðîêè 364 äí³
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè 4455,54 ãðí (áåç ÏÄÂ) 
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà

îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Îäåðæóâà÷: ÊÍÏ "ÖÏÌÑÄ
¹ 3"Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà ï/ð 26009216272 â ÏÀÒÀÁ "Óêðãàçáàíê"êîä áàíêó 320478 êîä ªÄÐÏÎÓ 38945945
²ÏÍ389459426599 

Óìîâè êîíêóðñó:
-îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ; -äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ

ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; - âèêîðèñòàííÿ
îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì; - äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà; - ñòðàõóâàííÿ
îðåíäîâàíîãî ìàéíà; - â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; - àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ
íà îá'ºêò îðåíäè; - åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à); - âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,
âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿; - âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó
ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè; - óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî
ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; - ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ
óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè; - ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³
ó äîãîâîð³ îðåíäè; - âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ìîá³ëüíèõ çàâäàíü; - êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè
ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.- êîìïåíñàö³ÿ
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâîãî
ïðèì³ùåííÿ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208) íà
ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ"ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³
äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç
çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó, õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷,
ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 24.12.2015):

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: - äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè; 

-êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì; - áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ
îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè: - êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü
íà ïðåäñòàâíèêà; - çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ
îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â; - çàâ³ðåíó
íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà - ô³çè÷íî¿ îñîáè -
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ

ñòîñîâíî ÿêî¿ âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü

ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 30.12.2015 î 10.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 406.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-00-77.

Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè òà, çà óìîâ âçÿòòÿ çîáîâ'ÿçàíü,
âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðîïîçèö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü óìîâàì
êîíêóðñó, ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ çà êðèòåð³ºì íàéá³ëüøî¿ çàïðîïîíîâàíî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: 1) ïðîñï. Ë³ñîâèé, 19-à, 2 ïîâåðõ, ÄÍÇ ¹ 509,
çàãàëüíà ïëîùà — 30,00 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñ-
òàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïîãîäèííî — 6 ãîä. íà òèæäåíü,
îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 11,66 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 69,96 ãðí, òåðì³í îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³; 2 ) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 7-â, 1 ïîâåðõ, ÄÍÇ ¹ 170, çàãàëüíà
ïëîùà — 25,33 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íå-
ðóõîìîãî ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïîãîäèííî — 6 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà
ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 9,97 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 59,82 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³; 3 ) âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 11-à, 1 ïîâåðõ,ÄÍÇ ¹ 170, çàãàëüíà ïëîùà — 30,5 êâ.ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (çä³é-
ñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïîãîäèííî —6 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) —
12,57 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 75,42 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 4) âóë. Ìàðøàëà
Æóêîâà, 24-á, 2 ïîâåðõ,ÄÍÇ ¹ 534, çàãàëüíà ïëîùà — 28,0 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³),
ïîãîäèííî — 6 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 10,23 ãðí, çà òèæäåíü (áåç
ÏÄÂ) — 61,38 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 5) ïðîñï. Ë³ñîâèé, 24-à, 1 ïîâåðõ,ÄÍÇ ¹ 508,
çàãàëüíà ïëîùà — 48,00 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñ-
òàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïîãîäèííî — 5 ãîä. íà òèæäåíü,
îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 19,78 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 98,90 ãðí, òåðì³í îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³. 6) âóë. Öâºòàºâî¿ Ìàðèíè, 14-à, 3 ïîâåðõ, ÍÂÊ "Îð³ÿíà", çàãàëüíà ïëîùà —
31,11 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìî-
ãî ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïîãîäèííî — 6 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà
1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 11,58 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 69,48 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
7) âóë. Áóäèùàíñüêà, 4-à, 3 ïîâåðõ, ÄÍÇ ¹ 165, çàãàëüíà ïëîùà — 14,13 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïîãîäèííî — 6 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 5,26 ãðí,
çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 31,56 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. 8) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî,
18-á, 2 ïîâåðõ, ÄÍÇ ¹ 745, çàãàëüíà ïëîùà — 51,6 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³à-
òîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïîãî-
äèííî — 6 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 19,21 ãðí, çà òèæäåíü (áåç
ÏÄÂ) — 115,26 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè àäðåñà âóë. Àðòåìà,70

ïëîùà 38,0 êâ.ì

òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó

çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà, îô³ñ (ðîçì³ùåííÿ ïðîôñï³ëêè),

áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè* 25756,31 ãðí áåç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü (677,8 ãðí çà 1 êâ.ì)

*- êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿

Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè 51512,62 ãðí (áåç ÏÄÂ) Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 

äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè Áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè: ð/ð: 26008302839918 (îðåíäà); ÌÔÎ: 322669; Áàíê:ÒÂÁÂ ¹ 10026/0159 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³

AT "Îùàäáàíê"; ÊÎÄ 34966254; ²íäèâ³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé ¹ 349662526590; Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà"; Àäðåñà: 04050, ì. Êè¿â, âóë Á³ëîðóñüêà, 1, òåë. 489-36-22.

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿

ïåðåìîæöÿ

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,âèçíà÷åíèõ ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)

íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é

ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàò íà óòðèìàííÿ

ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿;

- âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ

³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,

ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî

ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ

òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè

ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî

ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³

ó äîãîâîð³ îðåíäè;

- âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ìîá³ëüíèõ

çàâäàíü;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ

íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿

âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè

á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ

ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî

ìàéíà Óêðà¿íè;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ

îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè

â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà àäðåñîþ: âóë.

Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208): íà ðîçãëÿä

êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà

êîíêóðñ"ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì

ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà

íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó,

õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà,

áàëàíñîóòðèìóâà÷, ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 24.12.2015):

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà

þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì;

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ

îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå

á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì

îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç

ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â

äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè

àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿

îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè.

4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó,

êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêî¿

âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü

ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 30.12.2015 î 10.00 çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 406. Òåëåôîí äëÿ

äîâ³äîê 235-00-77.

Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ

ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè

òà, çà óìîâ âçÿòòÿ çîáîâ'ÿçàíü, âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ

êîíêóðñó.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðîïîçèö³é, ÿê³

â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó, ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ çà êðèòåð³ºì íàéá³ëüøî¿ çàïðîïîíîâàíî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ³ç

çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

(за�інчення	в	настпном	номері)
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Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
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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
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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.
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Ñê³ëüêè êîøòóº ïîæèòè 
ó ìèíóëîìó? 
� Ì³ñÿöü ó äîðåâîëþö³éíîìó Êèºâ³ 

îá³éäåòüñÿ ì³í³ìóì ó 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Ñòî ðîê³â ³ äàë³

Çä³éñíèòè ïîäîðîæ ó ìèíóëå Êèºâà ìîæíà ³ áåç â³äðèâó â³ä áëàã öè-
â³ë³çàö³¿ — öå îðåíäóâàòè êâàðòèðó ó áóä³âë³ äîðåâîëþö³éíèõ ÷àñ³â.
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ðîçòàøîâàíà â ³ñòîðè÷íîìó öåíòð³ ñòîëèö³, ìàþòü ó
ñîá³ íåïåðåäàâàíèé êîëîðèò ìèíóâøèíè, àëå, ÿê ïðàâèëî, îñíàùåí³
íåîáõ³äíèìè êîìóí³êàö³ÿìè.

Ó äîá³ðö³ òàêèõ êâàðòèð ñòîëè÷íèé ïîðòàë íåðóõîìîñò³ Address. ua
çàçíà÷àº, ùî íàéñòàð³øèì º áóäèíîê 1810 ðîêó ïî âóë. Ïîêðîâñüê³é,
àëå íèí³ â³ëüíèõ êâàðòèð ó íüîìó íåìàº. Òîæ íàéñòàðîâèíí³øîþ ñïî-
ðóäîþ, äå ìîæíà ïîæèòè, âèÿâèâñÿ áóäèíîê 1874 ðîêó ïî âóëèö³ Ìàëà
Æèòîìèðñüêà, ïîáëèçó ñòàíö³é ìåòðî «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³» òà «Çî-
ëîò³ âîðîòà». Òðèê³ìíàòíà êâàðòèðà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè îá³éäåòüñÿ ó
20 òèñÿ÷ ãðí íà ì³ñÿöü, ³ öå îäíà ç íàéâèùèõ ö³í.

À íàéáëèæ÷à äî íàñ çà â³êîì áóä³âëÿ íà âóë.Áðþëëîâà,ùî ìàº ð³ê «íà-
ðîäæåííÿ» 1902-é. Çà äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó ó öüîìó áóäèíêó ïðîñÿòü
14 òèñÿ÷ ãðí íà ì³ñÿöü.

×àñ — öå ãðîø³, à êîìôîðò — âåëèê³ ãðîø³

Âàðò³ñòü îðåíäè ïîìåøêàííÿ ó ñòàðîìó áóäèíêó çàëåæèòü ÿê â³ä â³-
êó, òàê ³ â³ä ðîçòàøóâàííÿ. Íàéäîðîæ÷³ êâàðòèðè ó ñïîðóäàõ á³ëÿ Ìàé-
äàíó Íåçàëåæíîñò³, Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ òîùî. Õî÷à äóõ äîðåâîëþö³éíîãî
Êèºâà êðàùå â³ä÷óâàºòüñÿ ïîäàë³ â³ä ãîì³íëèâîãî ä³ëîâîãî öåíòðó, àëå
òðàíñïîðòí³ êîìóí³êàö³¿, íàÿâí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê òà, âëàñíå, ñòàí
ïðèì³ùåíü òàêîæ ïîçíà÷àþòüñÿ íà âàðòîñò³ îðåíäè. Òàê, òðèê³ìíàòíà
êâàðòèðà ïî âóë. ßðîñëàâñüê³é, ó ñòàðîâèííîìó áóäèíêó 1897 ðîêó, êîø-
òóâàòèìå 8200 ãðí íà ì³ñÿöü. ² öå îäíà ç íàéäåøåâøèõ ïðîïîçèö³é. Íà-
òîì³ñòü òð³øêè á³ëüøà çà ïëîùåþ äâîê³ìíàòíà êâàðòèðà ó áóäèíêó
1900-ãî ðîêó íà Ïîäîë³ (âóë. Íèæí³é Âàë) ïðîïîíóºòüñÿ çà 15 òèñÿ÷ ãðí
íà ì³ñÿöü.

Óñå-òàêè òóðèñòè ó ÷àñ³ â³ääàþòü ïåðåâàãó íå ëèøå àòìîñôåð³ ìè-
íóëîãî, àëå é çðó÷íîñòÿì ñüîãîäåííÿ. ², ñóäÿ÷è ç ö³í, ãîòîâ³ ïëàòèòè çà

ñòàðîâèíó, àëå ÷èìàëî äîïëà÷óâàòè é çà êîìôîðò. Àäæå á³ëüøà çà ïî-
ïåðåäíþ êâàðòèðà (òðè ê³ìíàòè) ó áóäèíêó 1899 ðîêó êîøòóº 12 òèñ ãðí
íà ì³ñÿöü, òîáòî íà 3 òèñ. ãðí äåøåâøà çà ìîëîäøó, àëå äèçàéíåðñüêè
îáëàøòîâàòó «êîíêóðåíòêó».

Ãàðìîí³éíèé «ïèð³ã» ï³ä ñòàðîâèíó

Áåçóìîâíî, Êè¿â ç éîãî á³ëüø í³æ òèñÿ÷îë³òíüîþ ³ñòîð³ºþ ìàº ÷è-
ìàëî ìîæëèâîñòåé äëÿ ³ñòîðè÷íîãî òóðèçìó. ² áóäü-ÿêà ³ì³òàö³ÿ, íàâ³òü
ìàéñòåðíà, íå çäàòíà ïåðåäàòè òîé äóõ åïîõ, ÿêèé ìàþòü ñòàð³ áóäèí-
êè.Àëå ðèíîê íåðóõîìîñò³ äèêòóº ñâî¿ óìîâè,òîìó ö³íè íà îðåíäó êâàð-
òèð ó ñòàðîâèííèõ áóäèíêàõ êîëèâàþòüñÿ â³ä 8 äî 70 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü.
Òà é ñòàðèìè ó òàêîìó ïîìåøêàíí³ º ëèøå ñò³íè òà ïîêð³âëÿ: ó á³ëüøî-
ñò³ ïðîïîíîâàíèõ êâàðòèð çðîáëåíî ñó÷àñí³ ðåìîíòè, íàâ³òü äèçàéíåð-
ñüê³ ïåðåïëàíóâàííÿ.

² âåñòè ìîâó ïðî ïîâíå çàíóðåííÿ ó ìèíóâøèíó, ìàáóòü, íåìàº ñåí-
ñó. Ò³, õòî çí³ìàº æèòëî ó äîðåâîëþö³éíèõ áóä³âëÿõ, ÿêùî ñóäèòè çà ïðî-
ïîçèö³ÿìè íà ðèíêó, âîë³þòü, ðàäøå, ãàðìîí³éíîãî ïîºäíàííÿ äîáðèõ
ñòàðèõ ³ ö³êàâèõ íîâèõ ÷àñ³â. ² õî÷à ³íòåðåñ äî òàêîãî æèòëà º ó òóðèñ-
ò³â (ìîæåìî ïðèïóñòèòè — ðîìàíòèê³â), êâàäðàòí³ ìåòðè ó ñòàðèõ áó-
äèíêàõ ö³êàâ³ é ä³ëîâèì ëþäÿì. Ñàì Êè¿â º óí³êàëüíèì ïîºäíàííÿì
ñòàðîâèíè é ñó÷àñíîñò³, ó íàñ ³ñòîðè÷íèé öåíòð çá³ãàºòüñÿ ç ä³ëîâèì,òî-
ìó é íå äèâíî, ùî ó äîðåâîëþö³éíèõ äîìàõ âèíàéìàþòü æèòëî á³çíåñ-
ìåíè. Àäæå öå çðó÷íî, ñòàòóñíî, ³ — ö³êàâî �

Õî÷à ìàøèíà ÷àñó ùå íå âèíàéäåíà, ïîòðàïèòè ó ìèíóëå

ìîæíà. ² íå ëèøå ÿê ñòîðîííüîìó ãëÿäà÷ó. Àòìîñôåðó äîðå-

âîëþö³éíîãî Êèºâà ðåàëüíî â³ä÷óòè ³ íèí³, êîëè º áàæàííÿ

³ — ãîëîâíå! — êîøòè íà éîãî ðåàë³çàö³þ.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ö³íè íà îðåíäó êâàðòèð ó ñòàðîâèííèõ áóäèíêàõ êîëèâàþòüñÿ â³ä 8 äî 70 òèñ. ãðí
íà ì³ñÿöü

Âàðò³ñòü îðåíäè ïîìåøêàííÿ ó ñòàðîìó áóäèíêó çàëåæèòü ÿê â³ä â³êó, òàê ³ â³ä
ðîçòàøóâàííÿ

Á³ëüø³ñòü ç³ ñòàðèííèõ áóäèíê³â, ðîçòàøîâàíà â ³ñòîðè÷íîìó öåíòð³ ñòîëèö³, ìàþòü
ó ñîá³ íåïåðåäàâàíèé êîëîðèò ìèíóâøèíè, àëå, ÿê ïðàâèëî, îñíàùåí³ íåîáõ³äíèìè
êîìóí³êàö³ÿìè

Ó ëèñòîïàä³ ñòîëè÷í³ 
íîâîáóäîâè 
á³çíåñ-êëàñó 
ïîäåøåâøàëè

ßê ïîâ³äîìèâ ðåäàêòîð îäíîãî ç³

ñòîëè÷íèõ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷-

íèõ ïîðòàë³â íåðóõîìîñò³ Çàõàð

Ôåäîðàê, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó

ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïðåäñòàâëåíèõ

äî ïðîäàæó êâàðòèð íà ïåðâèííî-

ìó ðèíêó æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ Êè-

ºâà ñêëàëà 22753 ãðí/êâ. ì, ùî

íèæ÷å çà ïîêàçíèêè æîâòíÿ íà

0,5%. Çà ð³ê ö³íè âèðîñëè íà 38,5%,

à ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó — íà

31,7%. ßêùî â æîâòí³ äîðîæ÷àëè

íîâîáóäîâè á³çíåñ-êëàñó, à åêî-

íîì- ³ ïðåì³óì-ñåãìåíò äåìîíñòðó-

âàëè çíèæåííÿ ñåðåäí³õ ö³í, òî â

ëèñòîïàä³ ñïîñòåð³ãàëàñÿ ïðîòè-

ëåæíà ñèòóàö³ÿ. Òàê, çà îñòàíí³é ì³-

ñÿöü çì³íà ö³í ïî êëàñàõ ïåðâèí-

íî¿ íåðóõîìîñò³ áóëà íàñòóïíîþ:

åêîíîì-êëàñ — çðîñòàííÿ íà 1,4%

äî 16708 ãðí./êâ.ì; á³çíåñ-êëàñ—çíè-

æåííÿ íà 1,5% äî 26735 ãðí/êâ. ì;

ïðåì³óì-êëàñ — çðîñòàííÿ íà 0,9%

äî 38739 ãðí/êâ. ì.

Ö³íè íà âòîðèííó 
íåðóõîì³ñòü â Êèºâ³ 
íå âñòèãàþòü
çà çðîñòàííÿì êóðñó 
äîëàðà

Çà ï³äñóìêàìè ëèñòîïàäà 2015 ðî-

êó, â ïîð³âíÿíí³ ç æîâòíåì, ñåðåäíÿ

âàðò³ñòü âòîðèííîãî æèòëà â Êèºâ³

â äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³ çíèçèëà-

ñÿ íà 3,6% äî 1495 äîë. ÑØÀ/êâ. ì

(±1,3%).Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äî-

ìèâ ðåäàêòîð îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ

³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ ïîðòà-

ë³â íåðóõîìîñò³ Çàõàð Ôåäîðàê. Çà

éîãî ñëîâàìè, äîñèòü ³ñòîòíå çíè-

æåííÿ ïîâ’ÿçàíå, â ïåðøó ÷åðãó, ³ç

çðîñòàííÿì êóðñó äîëàðà, àäæå ÿê-

ùî ïåðåâîäèòè ö³íè â ãðèâí³, òî òóò

çàô³êñîâàíî íåçíà÷íå, àëå çðîñòàí-

íÿ íà 0,1%.Â³äíîñíî ëèñòîïàäà 2014

ðîêó ö³íè íà æèòëîâó íåðóõîì³ñòü â

Êèºâ³ â äîëàðàõ çìåíøèëèñÿ íà

16,2%, à ç ïî÷àòêó ðîêó— íà 14,8%.

Ó ëèñòîïàä³ áóëî çàô³êñîâàíî çíè-

æåííÿ äîëàðîâèõ ö³í íà êâàðòèðè

íà âòîðèííîìó ðèíêó ó âñ³õ ðàéî-

íàõ Êèºâà (â³ä 1,6% â Äí³ïðîâñüêî-

ìó äî 7,1% â Îáîëîíñüêîìó).

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ
«Õðåùàòèê»
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