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«ÂÎÄÀ — öå æèòòÿ» — ïèñàâ Àíòóàí Åêçþïå-
ð³. Äóæå âàæëèâî ïèòè ÷èñòó òà ïðèðîäíó ð³-
äèíó. Êèÿíè, çíàþ÷è öþ ³ñòèíó,äàâíî ïåðåñòà-
ëè âæèâàòè âîäó ç-ï³ä êðàíó. ßê àëüòåðíàòè-
âó íàáèðàëè ¿¿ ç áþâåò³â. Îäíàê ç ÷àñîì äåÿê³
àðòåç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè ïî÷àëè âèõîäèòè ç
ëàäó. Íà íåñïðàâí³ îá’ºêòè ìåøêàíö³  ì³ñòà
÷àñòåíüêî ñêàðæàòüñÿ çà íîìåðîì 15-51. Öüî-
ãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà òàêè âçÿëàñÿ çà ðå-
ìîíò äæåðåë, ³ îò íåùîäàâíî áóëî â³äêðèòî
÷åðãîâèé áþâåò íà ïåðåòèí³ âóëèöü Àðòåìà
òà Ïîëòàâñüêî¿. Òåïåð áåçêîøòîâíî ïîñìàêó-
âàòè ÷èñòîþ ö³ëþùîþ âîäîþ êèÿíè ìîæóòü
ïðÿìî ó öåíòð³ ì³ñòà. «ß ïî÷óâ, ùî áóäå â³ä-
êðèâàòèñÿ áþâåò, ïðèéøîâ, âñå ä³éñíî ïðà-
öþº, âîäà ëåãêî íàáèðàºòüñÿ»,— ðîçïîâ³â êè-
ÿíèí Àíàòîë³é Ìåëüíèê. Âæå ç ïåðøèõ õâè-
ëèí â³äêðèòòÿ ñâåðäëîâèíè á³ëÿ áþâåòó ñòîÿ-
ëà ÷åðãà. Ïàí³ Ìàð³ÿ ãîâîðèòü, ùî òåïåð ìîæ-

íà çàáóòè ïðî ïîíåâ³ðÿííÿ çà æèòòºâî âàæ-
ëèâîþ ð³äèíîþ: «ß äàâíî çâ³äñè áðàëà âîäó, áó-
ëî äóæå çðó÷íî, òîìó øêîäóâàëè, ùî áþâåò
íå ïðàöþº. Ìîæíà ó ìîíàñòèð õîäèòè äî ìî-
íàøîê ³ ïðîñèòè âîäó, àëå öå íåçðó÷íî, à çà-
ðàç äóæå äîáðå, ùî ïîðó÷ ç äîìîì º âîäà, äî
òîãî æ áåçêîøòîâíà». Áþâåòó, áåç ïåðåá³ëü-
øåííÿ, ïîäàðóâàëè íîâå æèòòÿ. Ïðîáóðèëè
íîâó ñâåðäëîâèíó, çàì³íèëè íàñîñíå îáëàä-
íàííÿ, â³äðåìîíòóâàëè àëüòàíêó. Âñòàíîâè-
ëè íàéñó÷àñí³øó ñèñòåìó î÷èùåííÿ, çàâäÿêè
ÿê³é âîäà ñòàº êîðèñíîþ òà çáåð³ãàº ë³êóâàëü-
í³ âëàñòèâîñò³. «Âîíà äóæå ñõîæà íà Ìîðøèí-
ñüêó, òîìó, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ìàº ë³êóâàëü-
í³ âëàñòèâîñò³. ßêùî º ÿê³ñü çì³íè ïî ì³êðî-
á³îëîã³÷íèì ïîêàçíèêàì, îá’ºêò íåãàéíî çà-
÷èíÿºòüñÿ, ïðîâîäèòüñÿ äåç³íôåêö³ÿ»,— çà-
çíà÷èâ ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³-
êàð ì³ñòà Êèºâà Îëåã Ðóáàí. Öå ñòàëî ìîæëè-

âèì òîìó, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ áþâåò³â ºäè-
íîìó áàëàíñîóòðèìóâà÷ó ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä»
ÑÅÑ ïî÷àëà àêòèâíî äîñë³äæóâàòè ÿê³ñòü âî-
äè. «ßê³ñòü âîäè â áþâåòàõ — ï³ä ïîñò³éíèì
êîíòðîëåì äåê³ëüêîõ ñëóæá ó Êèºâ³. Ïðåâåí-
òèâíèìè çàõîäàìè º ðåãóëÿðíà (ùîì³ñÿ÷íà)
çàì³íà ô³ëüòð³â ó ñèñòåìàõ äîî÷èùåííÿ, ùî
äîçâîëÿº óòðèìóâàòè õ³ì³êî-ô³çè÷í³ ïîêàç-
íèêè âîäè â íîðì³. Îáðîáêà óëüòðàô³îëåòî-
âèì ñâ³òëîì çíèùóº áàêòåð³¿ â ñèñòåì³. Ðåãó-
ëÿðíà ñàí³òàðíà îáðîáêà ³ ïðîìèâêà êðàí³â
ïîïåðåäæàº çàáðóäíåííÿ. Ó âèïàäêó âèÿâëå-
íèõ â³äõèëåíü ó ïðîáàõ âîäè (ÿê³ áåðå íå ò³ëü-
êè Äåðæñàíåï³äñëóæáà) âæèâàþòü äîäàòêî-
âèõ çàõîä³â»,— çàçíà÷èëà äèðåêòîð ÊÏ «Êè-
¿ââîäôîíä» Ñâ³òëàíà Êîçëîâñüêà. Ñïðîáóâà-
ëè âîäó ³ ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè. Ç³ ñë³â çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, öüîãî
ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà â³äðåìîíòóâàëà ïîíàä
70 áþâåò³â. «Ìè ïîëàãîäèëè óñ³ êîìïëåêñè,
ðîáîòó ÿêèõ ìîæíà â³äíîâèòè çì³íîþ îá-
ëàäíàííÿ ÷è ïðîâåäåííÿì êàïðåìîíò³â. Êð³ì
òîãî, â ì³ñò³ ïîáóäóâàëè äâ³ íîâ³ ñâåðäëî-
âèíè. Íà íàñòóïíèé ð³ê ïëàíóºìî îíîâèòè
ïîíàä 40 áþâåò³â ³ çáóäóâàòè ï’ÿòü íîâèõ
ñâåðäëîâèí. Íàðàç³ òðèâàº îáãîâîðåííÿ áþ-
äæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê, ³ á³ëüø ïðåäìåòíî
ìè çìîæåìî ãîâîðèòè ïðî öå ï³ñëÿ ïðèé-
íÿòòÿ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòó ñòî-
ëèö³»,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

Öüîãî ðîêó ó ñòîëèö³ â³äðåìîíòîâàíî áëèçüêî 70-òè áþâåòíèõ êîì-
ïëåêñ³â òà âïåðøå çà 12 ðîê³â çáóäîâàíî äâ³ íîâ³ ñâåðäëîâèíè.
Äëÿ î÷èùåííÿ âîäè ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà ïåðåòèí³ âóëèöü
Àðòåìà òà Ïîëòàâñüêî¿ áóëî âñòàíîâëåíî ñèñòåìó äîî÷èñòêè. Çà
âèñíîâêàìè Äåðæñàíåï³äñëóæáè, âîäà ç³ ñâåðäëîâèíè º ÿê³ñíîþ òà
ïðèäàòíîþ äëÿ âæèâàííÿ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ |«Õðåùàòèê»

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
ïîêëàâ êâ³òè 
äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó 
«Âî¿íàì ×îðíîáèëÿ»

Ó÷îðà ÏðåçèäåíòÓêðà¿íè Ïåòðî Ïîðî-

øåíêî âçÿâ ó÷àñòü â óðî÷èñò³é öåðåìî-

í³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíîãî çíà-

êó «Âî¿íàì ×îðíîáèëÿ» ³ ìåìîð³àëüíî-

ãî êóðãàíó «Ãåðîÿì ×îðíîáèëÿ» â Êè-

ºâ³.Çàõ³ä â³äáóâñÿ ó çâ’ÿçêó ³ç Äíåì âøà-

íóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â

àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

«Â óìîâàõ, êîëè ïðîòè íàñ òðèâàº

íåîãîëîøåíà â³éíà, êîëè íà ïåðøîìó

ïëàí³—çáåðåæåííÿ íåçàëåæíîñò³ é òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ äåð-

æàâè,âëàäà â ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç ãðîìàä-

ñüêèìè îá’ºäíàííÿìè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ

ïîñòðàæäàëèìè, ìàº âèðîáèòè îïòè-

ìàëüí³ òà çáàëàíñîâàí³ ìåõàí³çìè ¿õ

åôåêòèâíîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó é ï³ä-

òðèìêè. Îñîáëèâà óâàãà ìàº áóòè ïðè-

ä³ëåíà ä³òÿì ×îðíîáèëÿ òà ëþäÿì ç ³í-

âàë³äí³ñòþ»,— çàÿâèâ Ïðåçèäåíò.

Â öåðåìîí³¿ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü ãî-

ëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ãðîéñ-

ìàí,ïðåäñòàâíèêè Êàáì³íó ³ ÀÏ,çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé,

íàðîäí³ äåïóòàòè, äóõîâåíñòâî ³ ãðî-

ìàäñüê³ñòü ñòîëèö³. Â ïàì’ÿòü ïðî çà-

ãèáëèõ ïðîëóíàëè çàëïè ç îñîáèñòî¿

çáðî¿ âî¿í³â Ïî÷åñíî¿ âàðòè. Öåðåìî-

í³ÿ çàâåðøèëàñÿ ïîìèíàëüíîþ ìîëèò-

âîþ ó Õðàì³ Âõîäó Ãîñïîäíüîãî â ªðó-

ñàëèì (×îðíîáèëüñüêà öåðêâà).

Òàêîæ ìåìîð³àëüí³ çàõîäè â³äáóëè-

ñÿ é â ³íøèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³.

Íàãàäàéìî, ùî Äåíü âøàíóâàííÿ

ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà

×ÀÅÑ — äåíü ïàì’ÿò³ â Óêðà¿í³. Â³äçíà-

÷àºòüñÿ ùîð³÷íî 14 ãðóäíÿ ó äåíü çà-

ê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà ñàðêîôàãà íàä

çðóéíîâàíèì ÷åòâåðòèì åíåðãîáëîêîì

×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ.

Ìåð³þ â³äâ³äàëà 
äåëåãàö³ÿ Êîíãðåñó 
ì³ñöåâèõ òà ðåã³îíàëüíèõ
âëàä Ðàäè ªâðîïè

Ó÷îðà çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäè-

ìèð Ïðîêîï³â ïðèéìàâ äåëåãàö³þ Êîíã-

ðåñó ì³ñöåâèõ òà ðåã³îíàëüíèõ âëàä

(ÊÌÂÐ) Ðàäè ªâðîïè íà ÷îë³ ç Àíäðå-

ñîì Êíàïîì. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ éøëîñÿ

ïðî âàæëèâ³ñòü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ Êèºâà äëÿ ºâðîïåéñüêîãî ìàé-

áóòíüîãî íàøî¿ êðà¿íè. Ãîëîâà äåëåãà-

ö³¿ Àíäðåñ Êíàï óæå á³ëüøå 40 ðîê³â

ïðàöþº ó ñôåð³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ Øâåö³¿ ³ º â³öå-ïðåçèäåíòîì Êîíã-

ðåñó ì³ñöåâèõ òà ðåã³îíàëüíèõ âëàä

(ÊÌÂÐ) Ðàäè ªâðîïè.Çà éîãî ñëîâàìè,

ªâðîïà ìàº âåëè÷åçíèé ³ñòîðè÷íèé äî-

ñâ³ä ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ãîòî-

âà íèì ä³ëèòèñÿ.Â³í,çîêðåìà,çàçíà÷èâ,

ùî äëÿ Óêðà¿íè â ö³ëîìó ³ äëÿ Êèºâà

çîêðåìà, íåîáõ³äí³ äóæå âàæëèâ³ êðî-

êè äî ðåàëüíîãî ³ ä³ºâîãî ì³ñöåâîãî ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ ñèëüíèõ ðåã³îí³â.

ßê çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â,

ì³ñüêà âëàäà Êèºâà ñïîä³âàºòüñÿ íà

ïë³äíó ñï³âïðàöþ ³ óñï³øíèé ðîçâèòîê

âçàºìîñòîñóíê³â ³ç ôàõ³âöÿìè ì³ñöåâî-

ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ªâðîïè.

íîâèíè

×èñòà äæåðåëüíà
� Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè áþâåò íà ïåðåòèí³ âóëèöü Àðòåìà òà Ïîëòàâñüêî¿,

äëÿ ðîáîòè ÿêîãî ïîáóäóâàëè íîâó ñâåðäëîâèíó

Äëÿ î÷èùåííÿ âîäè â áþâåò³, ðîçòàøîâàíîìó â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ íà ïåðåòèí³ âóëèöü Àðòåìà òà Ïîëòàâñüêî¿, áóëî âñòàíîâëåíî ñèñòåìó äîî÷èñòêè
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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 деякі питання діяльності комунального підприємства

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Київський міський туристично�

інформаційний центр» та розподілу обов’язків між Київським
міським головою, першим заступником голови Київської міської
державної адміністрації, заступниками голови Київської міської

державної адміністрації
Розпорядження № 649 від 3 липня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто�герой
Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810 та рішень Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741
«Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)», від 21 травня 2015 року № 497/1361 «Про деякі організаційні заходи щодо діяльності комуналь�
ного підприємства «Київський міський туристично�інформаційний центр»:

1.�Підпоряд
�вати�
ом�нальне�підприємство

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

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь
ий�місь
ий�т�ристично-інформаційний�центр»

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

2.�Департамент��е
ономі
и�та�інвестицій�ви-


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

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

ти�ор�анізаційно-правові�заходи,�пов’язані�із

затвердженням�змін�до�Стат�т��
ом�нально�о

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

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

міністрації)�«Київсь
ий�місь
ий�т�ристично-ін-

формаційний�центр».

3.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оло-

вою,�першим�заст�пни
ом��олови�Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації,�заст�пни
ами

�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

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

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

місь
ої�державної�адміністрації)�від�03�верес-

ня�2014�ро
��№ 979,�що�додаються.

4.�Затвердити�зміни�до�додат
а�3�до�розпо-

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


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

трації)�від�03�вересня�2014�ро
��№ 979�«Про

Тимчасовий�розподіл�обов’яз
ів�між�Київсь
им

місь
им��оловою,�першим�заст�пни
ом��оло-

ви�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,

заст�пни
ами��олови�Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації»,�що�додаються.

Голова В Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання полку патрульної служби Головного управління
МВС України в місті Києві у постійне користування земельної
ділянки на просп. Повітрофлотському, 24/2 у Солом’янському

районі м. Києва
Розпорядження № 656 від 6 липня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статей
13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 10�1 Закону України «Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ», розглянувши звернення полку патрульної служби Головного управління МВС Укра�
їни в місті Києві від 24 жовтня 2014 року № 42/290, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�пол
��патр�льної�сл�жби�Голов-

но�о��правління�МВС�У
раїни�в�місті�Києві,�за

�мови�ви
онання�п�н
т��2�цьо�о�розпоряджен-

ня,�в�постійне�
орист�вання�земельн��ділян
�

площею� 0,5665� �а� (
адастровий� номер

8 000 000 000:72:097:0001)�для�обсл��ов�ван-

ня�адмінб�дівлі�ППС�при�ГУ�МВС�У
раїни�в�міс-

ті�Києві�на�просп.�Повітрофлотсь
ом�,�24/2��

Солом’янсь
ом��районі�м.�Києва�із�земель�дер-

жавної�власності�(
ате�орія�земель —�землі

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва зовнішньої каналізаційної мережі 

у провулку Лютневому
Розпорядження № 685 від 10 липня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін�
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Подільської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації від 19 березня 2015 року № 106�1974, з метою надійного утримання та якіс�
ного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

торіальної��ромади�міста�Києва�і�передати���во-

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

ном��товариств��«А
ціонерна�
омпанія�«Київ-

водо
анал»�зовнішню�
аналізаційн��мереж���

пров�л
��Лютневом��з�ідно�з�додат
ом�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�про�пе-

редач��в��правління�від
ритом��а
ціонерном��то-

вариств��«А
ціонерна�
омпанія�«Київводо
а-

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

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

пада�2003�ро
��(в�реда
ції�до�овор��на�воло-

діння�та�
орист�вання�майном�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�від�01��р�дня�2006�ро
�),�я
а

�
ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо
анал»�та�Київ-

сь
ою�місь
ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�передачі�зовнішньої


аналізаційної�мережі,�зазначеної���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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на 2015 рік

Розпорядження № 692 від 10 липня 2015 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання креди�
тів з бюджету», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», з метою забезпечення виконання установами охорони здоров’я власних повноважень:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат
ів�бюдже-

т��розвит
����с�мі�19 251,0�тис.��рн,�передба-

чених�Департамент��охорони�здоров’я�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�на�2015

рі
���спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва

в�межах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат
ів�бюджет�

розвит
��по�
од��тимчасової�
ласифі
ації�видат-


ів�та�
редит�вання�місцевих�бюджетів�080101

«Лі
арні»�на�с�м��19 251,0�тис.��рн�та�збіль-

шення�видат
ів�бюджет��розвит
��по�
од��тим-

часової�
ласифі
ації�видат
ів�та�
редит�вання

місцевих�бюджетів�081002�«Інші�заходи�по�охо-

роні�здоров’я»�на�с�м��19 251,0�тис.��рн,�що

додається.

2.�Департамент��охорони�здоров’я�ви
онав-

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

місь
ої�державної�адміністрації)�забезпечити

подання�на�по�одження�перерозподіл��видат-


ів�бюджет��розвит
�,�передбачено�о�п�н
том

1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної�
омісії

Київсь
ої�місь
ої�ради�з�питань�бюджет��та�со-

ціально-е
ономічно�о�розвит
�.

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

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

жавної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни

до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�оджен-

ня�в��становленом��поряд
��перерозподіл��ви-

дат
ів,�передбачено�о�п�н
том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�з�постійною�
омісією�Київсь
ої�місь-


ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е
о-

номічно�о�розвит
�.

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Рад�ць-


о�о�М.�Б.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий
розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим

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

адміністрації»
Розпорядження № 1194 від 8 грудня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто�герой
Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оло-

вою,�першим�заст�пни
ом��олови�Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації,�заст�пни
ами

�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

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

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

місь
ої�державної�адміністрації)�від�03�верес-

ня�2014�ро
��№ 979,�що�додаються.

2.�Затвердити�зміни�до�розпорядження�ви-


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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�03�ве-

ресня�2014�ро
��№ 979�«Про�Тимчасовий�роз-

поділ�обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оло-

вою,�першим�заст�пни
ом��олови�Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації,�заст�пни
ами

адміністрації»,�що�додаються.
Голова В. Кличко

житлової�та��ромадсь
ої�заб�дови,�справа�Д-

4410).

2.�Пол
��патр�льної�сл�жби�Головно�о��прав-

ління�МВС�У
раїни�в�місті�Києві:

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

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


оде
с��У
раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд
�.

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

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

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

межах�земельної�ділян
и.

2.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре
он-

стр�
ції�чи�ново�о�б�дівництва,�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое
тно-
ошторисної�до-


�ментації�виріш�вати�в�поряд
�,�визначеном�

чинним�за
онодавством�У
раїни.

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

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


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

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

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд
��та�випад
ах,�встановлених�за
онодав-

ством.

2.6.�Ви
онати�вимо�и,�ви
ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте
-

т�ри� від� 18� листопада� 2011� ро
�

№ 13467/0/18/19-11,�Головно�о��правління

Держзема�ентства���м.�Києві�від�18�березня

2014�ро
��№ 19-26-0.4-1210/2-14.

2.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о�
орист�вання�земельною

ділян
ою���поряд
�,�встановленом��За
оном

У
раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права�
орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о�
оде
с��У
раїни.

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
15 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹167(4763) 

3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

08.12.2015�р.�№�1194

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

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

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

від 03 вересня 2014 року № 979

1.�Назв��Тимчасово�о�розподіл��обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оловою,�першим�заст�п-

ни
ом��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,�заст�пни
ами��олови�Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«Тимчасовий�розподіл�обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оловою,�першим�заст�пни
ом��о-

лови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,�заст�пни
ами��олови�Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації�та�
ерівни
ом�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)».

2.�У�розділі�2:

2.1.�Абзац�перший�п�н
т��2�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�щодо�реалізації�державної�політи
и�У
раїни���сфері�розвит
�

місцево�о�самовряд�вання;�державної�політи
и�з�питань�еле
тронно�о��ряд�вання�та�захист�

інформації;�з�питань�ви
онання�державних�і�ре�іональних�про�рам�соціально-е
ономічно�о�та


�льт�рно�о�розвит
�,����ал�зі�
омпле
сно�о�соціально-е
ономічно�о�розвит
��території,��до-

с
оналення�розміщення�на�території�міста�прод�
тивних�сил,�розвит
��міжре�іональних�зв’яз-


ів,�здійснення�стр�
т�рної�переб�дови�е
ономі
и�міста,�ефе
тивно�о�проведення�е
ономічних

реформ,�спрямованих�на�створення�рин
ової�е
ономі
и;����ал�зі�бюджет��та�фінансів,�план�-

вання�і�облі
�,�подат
ової�політи
и,�бан
івсь
ої�діяльності,�ор�анізації�вистав
ової�діяльності:�з

питань�реалізації�державної�політи
и���сферах�теле
ом�ні
ацій,�інформатизації,�теле-�та�радіо-

мовлення,�поштово�о�зв’яз
��на�території�м.�Києва;�щодо�ор�анізації�ефе
тивно�о�ф�н
ціон�-

вання�інфрастр�
т�ри�дорожньо-транспортно�о�
омпле
с��міста,�проведення�єдиної�транспорт-

ної�політи
и�в�питаннях�розвит
��підприємств�транспорт��різних�форм�власності;���сфері�т�риз-

м��і�
�рортів.»

2.2.�Абзаци�32 —�36�п�н
т��2�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�абзаци�37—40�вважати�абзацами�32 —35.

2.3.�У�абзаці�34�п�н
т��2�слова�«Державним�
омітетом�телебачення�та�радіомовлення�У
ра-

їни»�ви
лючити.

2.4.�Абзац�третій�п�н
т��6�ви
лючити.

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

«7.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,�
оордин�є�та�
онтролює�діяльність�стр�
т�рних�під-

розділів�безпосередньо�о�підпоряд
�вання:

Департамент��е
ономі
и�та�інвестицій�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації;

Департамент��фінансів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації;

Департамент��транспортної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан)1�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації».

2.6.�П�н
т�10�ви
лючити.

3.�Доповнити�новим�розділом�7�та
о�о�зміст�:

«РОЗДІЛ�7

БОНДАРЕНКО�В.�В.


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

міністрації)

1.�Забезпеч�є�ви
онання�положень�Констит�ції�У
раїни,�за
онів�У
раїни�«Про�столицю�У
ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У
раїні»,�«Про�місцеві�державні�адмі-

ністрації»,�інших�за
онів�У
раїни,�Постанов�Верховної�Ради�У
раїни,�а
тів�Президента�У
раїни,

Кабінет��Міністрів�У
раїни,�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради,�розпоряджень�Київсь
о�о�місь
о�о

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

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�щодо�реалізації�державної�політи
и�У
раїни���сфері�розвит
�

місцево�о�самовряд�вання;�щодо�реалізації�державної�
адрової�політи
и;�реалізації�державної

політи
и����ал�зі�дозвільної�системи���сфері��осподарсь
ої�діяльності�та���сфері�надання�адмі-

ністративних�посл��;���сфері�запобі�ання�
ор�пції;����ал�зі�забезпечення�за
онності,�правопо-

ряд
�,�прав�і�свобод��ромадян;��правління�архівною�справою;�взаємодії�та�розвит
��зв’яз
ів�з

с�дами,�правоохоронними�ор�анами;�щодо�реалізації�державної�політи
и�У
раїни����ал�зі�вн�т-

рішньої�політи
и;�в�інформаційній�та�видавничій�сферах;�з�питань�реалізації�державної�політи-


и���сфері�інформатизації,�еле
тронно�о��ряд�вання,�форм�вання�і�ви
ористання�інформацій-

них�рес�рсів,�розвит
��інформаційно�о�с�спільства�на�території�м.�Києва.

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

ністрації).�Ор�анізов�є�та�забезпеч�є�йо�о�ефе
тивн��робот�.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд
ованих�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій


ом�нальної�власності�м.�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,�бере��часть���розроблен-

ні�(�точненні)�мобілізаційно�о�план��м.�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н
ціями,�що�випливають�з�по
ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о�
ола�питань:

ор�анізов�є�робот��з�правово�о,�ор�анізаційно�о,�до
�ментально�о,�інформаційно�о,�
адро-

во�о,�фінансово-�осподарсь
о�о,�соціально-поб�тово�о�та�іншо�о�забезпечення�діяльності�ви-


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

забезпеч�є�розроблення�та�
онтроль�за�ви
онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У
раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У
раїни;

бере��часть���розробці�о
ремих�розділів�відповідних��ал�зевих�про�рам,�місцевих�про�рам,

ор�анізов�є�і�
онтролює�їх�ви
онання;

сприяє�взаємодії�із�спіл
ами,�товариствами,�асоціаціями,��ромадсь
ими�об’єднаннями,�я
і�ді-

ють���відповідних�сферах;

здійснює�в�межах�своїх�повноважень�ф�н
ції�щодо�ви
онання�(здійснення)�місцевих�інфор-

маційно-видавничих�про�рам,�розвит
��інформаційної�інфрастр�
т�ри,�форм�вання�та�ви
о-

нання�місь
их�цільових�про�рам�з�розвит
��еле
тронно�о��ряд�вання�та�захист��інформації;

забезпеч�є�надання�методичної�та�пра
тичної�допомо�и�стр�
т�рним�підрозділам�ви
онавчо-

�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій�з�питань,�що�належать�до�
омпетенції�апарат��ви
онавчо�о�ор-

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

У�межах�своїх�повноважень�здійснює�ф�н
ції�щодо�форм�вання�та�ви
онання�Про�рами�інфор-

матизації�міста�Києва.

Ор�анізов�є�впровадження�
омпле
сної�системи�захист��інформації�та�
онтролює�її�стан.

Ор�анізов�є�робот��з:

розроблення�та�реалізації�заходів,�спрямованих�на�розвито
�і�захист�національно�о�інфор-

маційно�о�простор�,�підтрим
��засобів�масової�інформації,�видавничої�справи�на�території�міс-

та�Києва;

ф�н
ціон�вання�Єдино�о�веб-портал��територіальної��ромади�міста�Києва.

Співпрацює�та�забезпеч�є�взаємодію�з�політичними�партіями,��ромадсь
ими�ор�анізаціями,

професійними�спіл
ами�та�їх�об’єднаннями�для�забезпечення�прав�і�свобод��ромадян,�задово-

лення�їх�політичних,�е
оло�ічних,�соціальних,�
�льт�рних�та�інших�інтересів�з��рах�ванням�за�аль-

нодержавних�і�місцевих�інтересів,�ор�анізов�є�робот��по�забезпеченню�додержання�за
онних

прав�цих�об’єднань��ромадян.

Забезпеч�є�ви
онання�заходів�щодо�ор�анізації�правово�о�інформ�вання�та�виховання�насе-

лення.

Забезпеч�є�
онтроль�за�ви
онанням�заходів�щодо�охорони��ромадсь
ої�безпе
и,��ромад-

сь
о�о�поряд
��та�запобі�ання�
ор�пції.

Бере��часть���розробленні�прое
тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іо-

нальних�і�міжре�іональних�про�рам.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Державним�
омітетом�телебачення�та�радіомовлен-

ня�У
раїни,�постійними�
омісіями�Київсь
ої�місь
ої�ради,�районними�в�місті�Києві�державними

адміністраціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов
��прое
тів�розпоряджень�ви
онавчо-

�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�прое
тів�рішень�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь
ої�місь
ої�ради�ви
онавчим�ор�аном�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ою�місь
ою�державною�адміністрацією).

Здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�засідань�
оле�ії�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�нарад�та�інших�заходів,�що�проводяться�за��час-

тю�Київсь
о�о�місь
о�о��олови�та�першо�о�заст�пни
а��олови�та�заст�пни
ів��олови�Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації.

За�дор�ченнями�
ерівни
а�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�безпосередньо�працює�Київсь
ий�місь
ий�центр�перепід�отов
и�та

підвищення�
валіфі
ації�працівни
ів�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�ван-

ня,�
ерівни
ів�державних�підприємств,��станов�та�ор�анізацій.

3.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,�
оордин�є�та�
онтролює�діяльність:

стр�
т�рних�підрозділів�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);

Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


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

Державно�о�архів��м.�Києва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації).

4.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви
онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним�
олом�повноважень.

5.�Здійснює�
ерівництво�Київсь
ою�місь
ою�міжвідомчою�
оординаційно-методичною�радою

з�правової�освіти�населення.»
Керівник апарату 

В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

08.12.2015�р.�№�1194

Зміни 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 03 вересня 2014 року № 979 

«Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським головою,
першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,

заступниками голови Київської міської державної адміністрації»

1.За�олово
�розпорядження�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«Про�Тимчасовий�розподіл�обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оловою,�першим�заст�пни
ом

�олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,�заст�пни
ами��олови�Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації�та�
ерівни
ом�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)».

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

«1.�Затвердити�Тимчасовий�розподіл�обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оловою,�першим�за-

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


ої�державної�адміністрації�та�
ерівни
ом�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�що�додається.»

3.П�н
ти�2�і�7�розпорядження�після�слів�«заст�пни
и��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації»�доповнити�словами�«та�
ерівни
�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

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

4.�П�н
ти�4�і�6�розпорядження�після�слів�«заст�пни
ів��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації»�доповнити�словами�«та�
ерівни
а�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

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

5.�П�н
т�5�розпорядження�доповнити�новим�абзацом�та
о�о�зміст�:

«У�разі�відс�тності�
ерівни
а�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�йо�о�обов’яз
и�ви
он�є�перший�заст�пни
�
ерівни
а�апарат��або

інший�заст�пни
�
ерівни
а�апарат��за�о
ремим�розпорядженням�Київсь
о�о�місь
о�о��олови.»

6.�У�додат
��3�до�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�від�03�вересня�2014�ро
��№ 979�«Про�Тимчасовий�розподіл�обов’яз-


ів�між�Київсь
им�місь
им��оловою,�першим�заст�пни
ом��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної
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адміністрації,�заст�пни
ами��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації»,�(в�реда
ції�роз-

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

ції)�від�12�листопада�2015�ро
��№ 1104):

6.1.�У�позиції�«Ні
онов�І.�В.»�позиції�«Департамент�с�спільних�
ом�ні
ацій»,�«Апарат»�ви
лю-

чити.

6.2.�Доповнити�додато
�новою�позицією�та
о�о�зміст�:

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

08.12.2015�р.�№�1194

Зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979

«Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським головою, 
першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,

заступниками голови Київської міської державної адміністрації»

Позицію�«Рад�ць
ий�М.�Б.»�додат
��3�до�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�03�вересня�2014�ро
��№ 979�«Про�Тим-

часовий�розподіл�обов’яз
ів�між�Київсь
им�місь
им��оловою,�першим�заст�пни
ом��олови�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,�заст�пни
ами��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адмі-

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


ої�державної�адміністрації)�від�12�листопада�2015�ро
��№ 1104)�ви
ласти���та
ій�реда
ції:

«

»
Керівник апарату В. Бондаренко

Радуцький М.Б. Департамент охорони
здоров'я

Комунальна організація "Київмедспецтранс"

Комунальне підприємство "Київська міська стоматологічна поліклініка"

Комунальне підприємство "Київський центр нових технологій в
стоматології"

Комунальне підприємство "Стоматологія" Солом'янського району міста
Києва

Комунальне підприємство "Стоматологія" Дніпровського району 
м. Києва

Комунальне підприємство "Молочна фабрика&кухня"

Територіальне медичне об'єднання "Стоматологія" у місті Києві

Київська міська  клінічна лікарня "Київський міський центр серця"

Київський міський  центр екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф

Заклади охорони здоров'я, що підпорядковані Департаменту охорони
здоров'я

Департамент
соціальної політики

Заклади соціальної сфери,  що підпорядковані Департаменту соціальної
політики

Департамент
комунальної власності
м. Києва  

Комунальне підприємство "Київське  міське бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності  на об'єкти нерухомого
майна"

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (з питань
використання нежитлового фонду)

Комунальне підприємство "Фармація"

Бондаренко В.В. Апарат   Комунальне  підприємство "Автотранспортне підприємство
виконавчого органу Київської міської ради (Київської   міської
державної адміністрації)"

Комунальне  підприємство "Інформатика" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство "Дніпро"

Департамент
суспільних
комунікацій   

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Столиця"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети
"Українська столиця"

Комунальне підприємство "Редакція газети "Вечірній Київ"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Вечірній Київ"

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва квартир

Розпорядження № 663 від 7 липня 2015 року
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Ки�

ївської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соці�
альної інфраструктури», рішення Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2014 року у справі
№ 757/33734/14�ц, рішення Святошинського районного суду м. Києва від 12 грудня 2013 року у справі
№ 759/13082/13�ц та рішення Святошинського районного суду м. Києва від 29 січня 2015 року у справі
№ 759/9911/14�ц, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�
вартири�та

передати�їх�до�сфери��правління�відповідних

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�з�ідно�з�додат
ом.

2.�Печерсь
ій�та�Святошинсь
ій�районним�в

місті�Києві�державним�адміністраціям�вжити

заходів�щодо�реєстрації�права�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�на�
вартири,

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

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

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

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

міністрації)�здійснити�в��становленом��поряд-


��розподіл�та�передач��
вартир,�зазначених

��п�н
ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз
ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 21 квітня 2015 року № 381 «Про передачу
основних засобів комунальної власності територіальної

громади міста Києва»
Розпорядження № 664 від 7 липня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136
Господарського кодексу України, статті 327 Цивільного кодексу України, 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 інфраструкту�
ри», з метою уточнення переліку об’єктів, що закріплюються на праві господарського відання за комуналь�
ним підприємством «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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


ої�державної�адміністрації)�від�21�
вітня�2015

ро
��№ 381�«Про�передач��основних�засобів


ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва»�та
і�зміни:

1.1.�Преамб�л��розпорядження�після�слів

«Цивільно�о�
оде
с��У
раїни,»�доповнити�сло-

вами�та�цифрами�«рішення�Київсь
ої�місь
ої

ради�від�15��р�дня�2011�ро
��№ 844/7080

«Про�впоряд
�вання�прийняття�до�
ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�житлово�о�фонд�,���ртожит
ів,�інже-

нерних�мереж�та�об’є
тів�соціальної�інфра-

стр�
т�ри».

1.2.�П�н
ти�2�та�4�розпорядження�після�слів

«в�л.�Тампере»�доповнити�словами�та�цифра-

ми,�«ПК�18+76�доро�и�від�просп.�Повітрофлот-

сь
о�о�до�в�л.�Вели
ої�О
р�жної».

2.�Унести�зміни���додато
�до�розпоряджен-

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

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

21�
вітня�2015�ро
��№ 381�«Про�передач��ос-

новних�засобів�
ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва»�ви
лавши�йо�о

в�реда
ції,�що�додається.

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

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

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

розподілом�обов’яз
ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про припинення державному підприємству «УКРІНВЕСТБУД»
права користування земельною ділянкою на вул. Генерала

Матикіна, 12 у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 668 від 10 липня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 117, пункту «а» статті 141, 142 Земельного кодексу України, Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», враховуючи звернення державного підприємства «УКРІНВЕСТБУД» від 26 березня 2015
року № 71, товариства з обмеженою відповідальністю «Берізки�Сервіс» від 31 березня 2015 року, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�державном��підприємств�

«УКРІНВЕСТБУД»�право�постійно�о�
орист�-

вання�земельною�ділян
ою�площею�0,3457��а

(
адастровий�номер�8 000 000 000:90:359:0034)

на�в�л.�Генерала�Мати
іна,�12���Голосіївсь
о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�е
спл�-

атації�житлово�о�б�дин
�,�наданої�відповідно�до

рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�29�листо-

пада�2012�ро
��№ 564/8848�«Про�надання�дер-

жавном��підприємств��«У
рінвестб�д»�земель-

ної�ділян
и�для�б�дівництва�та�е
спл�атації

житлово�о�б�дин
��на�в�л.�Генерала�Мати
і-

на,�12���Голосіївсь
ом��районі�м.�Києва»�та

право�
орист�вання�я
ою�посвідчено�держав-

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

земельною�ділян
ою�від�28��р�дня�2012�ро
�

№ 07-9-00152�(справа�А-21543).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви
о-

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

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

мити�ор�ани�державної�реєстрації�про�припи-

нення�права�
орист�вання�земельною�ділян-


ою,�зазначеною���п�н
ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

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

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

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

розподілом�обов’яз
ів.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 09 квітня 2015 року № 346 «Про затвердження
адресних переліків для виконання робіт з капітального ремонту

житлового фонду міста Києва у 2015 році»
Розпорядження № 669 від 10 липня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово�комунальні по�
слуги»:

Унести�зміни�до�розпорядження�ви
онавчо-

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


ої�державної�адміністрації)�від�09�
вітня�2015

ро
��№ 346�«Про�затвердження�адресних�пе-

релі
ів�для�ви
онання�робіт�з�
апітально�о�ре-

монт��житлово�о�фонд��міста�Києва���2015�ро-

ці»,�ви
лавши�йо�о�в�новій�реда
ції:

«Про�затвердження�адресних�перелі
ів�для

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

во�о�фонд��та�для�облашт�вання�і�рових�та�спор-

тивних�майданчи
ів�міста�Києва���2015�році»

Відповідно�до�підп�н
т��1�п�н
т��«а»�части-

ни�першої�статті�30�За
он��У
раїни�«Про�міс-

цеве�самовряд�вання�в�У
раїні»,�рішення�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�від�28�січня�2015�ро
�

№ 60/925�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015

рі
»,�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�28�січ-

ня�2015�ро
��№ 59/924�«Про�Про�рам��е
оно-

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

2015�рі
»,�Поряд
��форм�вання�та�ви
онання

Про�рами�е
ономічно�о�і�соціально�о�розвит-


��м.�Києва�в�частині�
апітальних�в
ладень�та


апітально�о�ремонт�,�затверджено�о�розпо-

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


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

трації)�від�02�листопада�2011�ро
��№ 2026,�з

метою��тримання�житлово�о�фонд��в�місті�Ки-

єві�в�належном��технічном��стані�та�забезпе-

чення�належних��мов�для�фізично�о�розвит
�

дітей,�створення��мов�для�занять�фізичною


�льт�рою�населення�за�місцем�проживання

та�в�місцях�масово�о�відпочин
��міста�Києва:

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

нання�робіт�з�
апітально�о�ремонт��та�заміни

ліфтів�в�житлових�б�дин
ах�міста�Києва���2015

році,�що�додається.

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

нання�робіт�з�
апітально�о�ремонт��по
рівель

житлових�б�дин
ів�міста�Києва���2015�році,�що

додається.

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

нання�робіт�з�
апітально�о�ремонт��фасадів

житлових�б�дин
ів�міста�Києва���2015�році,�що

додається.
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4.�Затвердити�адресний�перелі
�для�ви
о-

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


літин�житлових�б�дин
ів�міста�Києва���2015

році,�що�додається.

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

нання�робіт�з�
апітально�о�ремонт��вн�тріш-

ньоб�дин
ових�мереж�житлових�б�дин
ів���міс-

ті�Києві���2015�році,�що�додається.

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

нання�робіт�з�облашт�вання�і�рових�та�спор-

тивних�майданчи
ів���місті�Києві���2015�році,

що�додається.

7.�Визначити�замовни
ом�ви
онання�робіт�з


апітально�о�ремонт��житлово�о�фонд��в�міс-

ті�Києві���2015�році�відповідно�до�п�н
тів�1 —

6�цьо�о�розпорядження�
ом�нальне�підприєм-

ство�«Дире
ція�з�
апітально�о�б�дівництва�та�ре-


онстр�
ції�«Київб�дре
онстр�
ція».

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

7�цьо�о�розпорядження:

8.1.�Визначити�прое
тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви
онання�робіт,�зазначених���п�н
-

тах�1 —�6�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до

вимо��за
онодавства�У
раїни.

8.2.�Забезпечити�розроб
��та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд
��відповідної�до
�-

ментації.

8.3.�Під�час��
ладання�до�оворів�підряд��обо-

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

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

встановити��арантійні�стро
и�е
спл�атації�об’є
-

тів.

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

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

дівельних�робіт.

9.�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 додатку до розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 28 листопада 2014 року № 1395 

«Про оснащення інженерних вводів житлових будинків
комунальної форми власності, житлово�будівельних

кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків теплолічильниками разом з програмно�апаратною

частиною диспетчеризації»
Розпорядження № 671 від 10 липня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в
межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

державної�адміністрації)�28�листопада�2014�ро-


��№ 1395�«Про�оснащення�інженерних�вводів

житлових�б�дин
ів�
ом�нальної�форми�власно-

сті,�житлово-б�дівельних�
ооперативів�та�об’єд-

нань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів

теплолічильни
ами�разом�з�про�рамно-апарат-

ною�частиною�диспетчеризації»�(��реда
ції�роз-

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


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

трації)�від�31�березня�2015�ро
��№ 273),�ви-


ласти�в�новій�реда
ції,�що�додається.

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

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

місь
ої�державної�адміністрації�П.�Пантелеєва.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 08.05.2013 року № 681 «Про деякі питання
щодо в’їзду транспортних засобів на територію об’єктів

благоустрою зеленого господарства»
Розпорядження № 703 від 17 липня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 22 Зако�
ну України «Про столицю України — місто�герой Київ», статті 5 Закону України «Про дорожній рух», статті
10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання Правил благоустрою міста Києва, за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, з метою створення належ�
них умов для відпочинку киян та гостей міста Києва, впорядкування руху автотранспорту, недопущення ви�
никнення пожеж та несанкціонованих сміттєзвалищ на території парку культури та відпочинку «Гідропарк»
(острови Венеціанський та Долобецький) і Труханового острову, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

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

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


ої�державної�адміністрації)�від�08.05.2013�ро-


��№ 681�«Про�дея
і�питання�щодо�в’їзд��транс-

портних�засобів�на�територію�об’є
тів�бла�о-

�строю�зелено�о��осподарства»�та
і�зміни:

1.1.�П�н
т�1�розпорядження�ви
ласти�в�на-

ст�пній�реда
ції:�«1.�3�метою�забезпечення�ви-


онання�підп�н
т��9.6.1�п�н
т��9.6�розділ��ІХ

Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро
��№�1051/1051�обмежити�в’їзд

на�територію�пар
��
�льт�ри�та�відпочин
��«Гід-

ропар
»�(острови�Венеціансь
ий�та�Долобець-


ий)�і�Тр�ханово�о�остров��всім�транспортним

засобам,�
рім�транспортних�засобів�спеціалі-

зовано�о�та�спеціально�о�призначення,�в�том�

числі�автомобілів�спеціалізованих�санітарних,

автомобілів�бри�ад�е
стреної�(швид
ої)�ме-

дичної�допомо�и,�пожежної�охорони,�міліції,

оперативно-рят�вальних�та�інших�аварійних

сл�жб,�я
і�ви
он�ють�невід
ладні�сл�жбові�зав-

дання.».

1.2.�Після�п�н
т��1�розпорядження�допов-

нити�новим�п�н
том�2�та
о�о�зміст�:

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

пар
сервіс»:

2.1.�Встановити�п�н
ти�проп�с
��(шла�ба-

�ми,�автоматичн��еле
тронн��проп�с
н��сис-

тем��та�систем��відеофі
сації)�та�ор�аніз�ва-

ти�їх�цілодобове�ф�н
ціон�вання�з�09�травня

до�30�вересня�щоро
��в�місцях�в’їзд��транс-

портних�засобів�на�територію�пар
��
�льт�ри

та�відпочин
��«Гідропар
»�(острови�Венеціан-

сь
ий�та�Долобець
ий)�і�Тр�ханово�о�остро-

в�,�забезпечивши�проїзд�транспортних�засо-

бів,�зазначених���п�н
ті�першом��цьо�о�роз-

порядження.

2.2.�Ор�аніз�вати�заїзд�на�територію�пар
�


�льт�ри�та�відпочин
��«Гідропар
»�(острови

Венеціансь
ий�та�Долобець
ий)�і�Тр�ханово�о

остров��транспортних�засобів�фізичних�та�юри-

дичних�осіб,�я
і�в��становленом��за
онодав-

ством�поряд
��здійснюють�свою�діяльність�на

території�пар
��
�льт�ри�та�відпочин
��«Гідро-

пар
»�(острови�Венеціансь
ий�та�Долобець-


ий)�і�Тр�ханово�о�остров�.

2.3.�Облашт�вати�місця�для�без
оштовно�о

пар
�вання�транспортних�засобів�відвід�вачів

території�пар
��
�льт�ри�та�відпочин
��«Гідро-

пар
»�(острови�Венеціансь
ий�та�Долобець-


ий)�і�Тр�ханово�о�остров��та�вжити�інші�за-

ходи�для�створення�
омфортних�та�безпечних

�мов�відпочин
��відвід�вачів�пар
��
�льт�ри�та

відпочин
��«Гідропар
»�(острови�Венеціансь
ий

та�Долобець
ий)�і�Тр�ханово�о�остров�.».

У�зв’яз
��із�цим�п�н
ти�3-5�розпорядження

вважати�п�н
тами�4-6�відповідно.

Голова В. Кличко

Про визначення величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла в місті Києві

Розпорядження № 672 від 10 липня 2015 року
Відповідно Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населе�

ному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі пи�
тання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», пункту 3 рішення Київської
міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження величини опосередкованої вартості най�
му (оренди) житла у м. Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�величин��опосеред
ованої�вар-

тості�найм��(оренди)�житла�в�місті�Києві�на�од-

н��особ��за�
вітень —�червень�2015�ро
����роз-

мірі�450,00��рн.

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

ністраціям�ви
ористов�вати�величин��опосе-

ред
ованої�вартості�найм��(оренди)�житла�в

місті�Києві�на�одн��особ�,�визначен����п�н
-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�для�встановлення

права��ромадян�відповідно�до�за
он��на�со-

ціальний�
вартирний�облі
�та�отримання�жит-

ла�з�житлово�о�фонд��соціально�о�призна-

чення.

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

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

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

ділом�обов’яз
ів�та��олів�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій.

Голова В. Кличко

Про припинення виплати деяких щорічних міських стипендій
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 707 від 17 липня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про щорічні

міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, заре�
єстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, враховуючи листи На�
ціональної спілки кінематографістів України від 27 квітня 2015 року № 108 та Національної спілки кобзарів
України від 29 квітня 2015 року № 32, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

Гвоздьов��Єв�ен��Ві
торович��— 
іноа
тор�,

з�01�травня�2015�ро
�.

2.�Припинити�виплат��щорічної�місь
ої�сти-

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

Ма
симен
��Феодосію�К�зьмович��— 
обза-

рю,�засл�женом��працівни
��
�льт�ри�У
ра-

їни,�з�01�січня�2015�ро
�.

3.�П�н
ти�4�та�9�додат
а�до�розпорядження

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

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�07


вітня�2015�ро
��№ 320�«Про�призначення�що-

річних�місь
их�стипендій�видатним�діячам�
�ль-

т�ри�і�мистецтва»�ви
лючити.

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Ста-

ростен
о�Г.В.
Голова В. Кличко

Про реконструкцію електричних мереж напругою 0,4 та 10 кВ 
на вулицях Леніна, Шкільній, Вчительській, Московській, 

провулку Московському в Солом’янському районі
Розпорядження № 698 від 17 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 14 квітня 2015 року № 030/52/2�2484, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

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

ГО»)�ЗДІЙСНИТИ�за�власні�
ошти�відповідно

до�розробленої�та�затвердженої�в��становле-

ном��поряд
��прое
тно-
ошторисної�до
�мен-

тації�з�22�липня�2015�ро
��до�09��р�дня�2015

ро
��ви
онання�робіт�з�ре
онстр�
ції�
абель-

них�мереж�напр��ою�0,4�та�10�
В�з�част
овим

розриттям�трот�арів�на�в�лицях�Леніна,�Вчи-

тельсь
ій�та�проїзних�частин�в�лиці�Леніна,

Ш
ільної�з�част
овим�обмеженням�р�х��транс-

порт�.

Ви
онання�робіт�з�ре
онстр�
ції�повітряних

ліній�напр��ою�0,4�
В�на�в�лицях�Ш
ільній,�Ле-

ніна,�Вчительсь
ій,�Мос
овсь
ій,�пров�л
��Мос-


овсь
ом�.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

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

ДАІ ГУ�МВС�У
раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасо-

вої�ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

Про визнання такими, що втратили чинність, окремих
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 673 від 10 липня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою оптимізації системи консуль�
тативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених при виконавчому органі Київської місь�
кої ради (Київській міській державній адміністрації):

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

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


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

трації):

від�01�серпня�2012�ро
��№ 1370�«Про�ство-

рення�
омісії�з�питань�
оординації�під�отов
и�та

реалізації�пріоритетних�інвестиційних�прое
тів

міста�Києва»;

від�17�жовтня�2012�ро
��№ 1816�«Про�вне-

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

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

державної�адміністрації)�від�01.08.2012�№ 1370».

2.�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
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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��чинно-

�о�за
онодавства�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�Солом’янсь
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�«КИЇВЕНЕР-

ГО»�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 реконструкцію електричних мереж напругою 0,4 та 10 кВ 
на вулицях Повітрофлотській, Комсомольській, Шкільній, 

Совській, Смерековій в Солом’янському районі
Розпорядження № 699 від 17 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»,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання ро�
біт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІД�
ОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ�
ЇВЕНЕРГО» від 20 квітня 2015 року № 030/52/2�2589, 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��становленом�

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

21�липня�2015�ро
��до�12��р�дня�2015�ро
��ви-


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

реж�напр��ою�0,4�та�10�
В�з�част
овим�роз-

риттям�трот�арів�на�в�лиці�Комсомольсь
ій�та

проїзних�частин�в�лиць�Повітрофлотсь
ої,�Ком-

сомольсь
ої,�Совсь
ої�з�част
овим�обмежен-

ням�р�х��транспорт�.

Ви
онання�робіт�з�ре
онстр�
ції�повітряних

ліній�напр��ою�0,4�
В�на�в�лицях�Повітрофлот-

сь
ій,�Комсомольсь
ій,�Ш
ільній,�Совсь
ій,�Сме-

ре
овій.

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��чинно-

�о�за
онодавства�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�Солом’янсь
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

«КИЇВСЬКІ�ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕЖІ»�ПАТ�«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 29 травня 2015 року № 518 «Про проведення
вернісажу�ярмарку на Пейзажній алеї в місті Києві»

Розпорядження № 702 від 17 липня 2015 року
Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», підпункту 7

пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благо�
устрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, По�
рядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійно�
го, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Ки�
ївської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації «Ки�
їв. Стратегія 2025» від 04 червня 2015 року № 27, звернення комунального підприємства «Міський магазин» ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 04 червня 2015 року № 50/1, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

державної�адміністрації)�від�29�травня�2015�ро-


��№ 518�«Про�проведення�вернісаж�-ярмар-


��на�Пейзажній�алеї�в�місті�Києві»�та
і�зміни:

1.1.�У�за�олов
��і�те
сті�слова�«вернісаж-яр-

маро
»���всіх�відмін
ах�замінити�словами�«мис-

тець
і�заходи»���відповідних�відмін
ах.

1.2.�У�преамб�лі�слова�«врахов�ючи�звер-

нення��ромадсь
ої�ор�анізації�«Київ.�Страте�ія

2025»�від�09�
вітня�2015�ро
��№ 18»�замінити

словами�«Поряд
��ор�анізації�та�проведення�в

Києві�недержавних�масових��ромадсь
их�за-

ходів�політично�о,�релі�ійно�о,�
�льт�рно-про-

світниць
о�о,�спортивно�о,�видовищно�о�та�ін-

шо�о�хара
тер�,�затверджено�о�рішенням�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�від�24�червня�1999�ро
�

№ 317/418,�врахов�ючи�звернення�
ом�наль-

но�о�підприємства�«Місь
ий�ма�азин»�ви
онав-

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

жавної�адміністрації)�від�04�червня�2015�ро
�

№ 50/1».

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

«1.�Підтримати�ініціатив��
ом�нально�о�під-

приємства�«Місь
ий�ма�азин»�ви
онавчо�о�ор-

�ан��Київради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації)�щодо�проведення�з�18�травня�2015

ро
��до�31��р�дня�2016�ро
����вихідні�та�свят-


ові�дні�два�рази�на�місяць�з�10�до�20��од.�мис-

тець
их�заходів�«Пейзаж
а»�з�поп�ляризації

�
раїнсь
о�о�живопис�,�с
�льпт�р,�авторсь
их

предметів�де
оративно-поб�тової�творчості�на

Пейзажній�алеї�в�місті�Києві�(далі —�мистець-


і�заходи).».

Про реконструкцію 
електричних мереж напругою 0,4 та 10 кВ 

на вулицях Шевченка, Котляревського, Кооперативній,
Горького, Садовій, Леніна в Солом‘янському районі

Розпорядження № 693 від 10 липня 2015 року
Відповідно до статті 31  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26�1 Закону

України «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 ді�
яльності», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про
виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», враховуючи звернення
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР�
НОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 08 квітня 2015 року № 030/52/2�2373, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»)

здійснити�за�власні�
ошти�відповідно�до�роз-

робленої�та�затвердженої�в��становленом��по-

ряд
��прое
тно-
ошторисної�до
�ментації�з�15

липня�2015�ро
��до�05��р�дня�2015�ро
��ви-


онання�робіт�з�ре
онстр�
ції�еле
тричних�ме-

реж�напр��ою�0,4�та�10�
В�з�част
овим�роз-

риттям�трот�арів�па�в�лицях�Шевчен
а,�Кот-

ляревсь
о�о�та�проїзних�частин�в�лиць�Шевчен-


а,�Кооперативної,�Котляревсь
о�о�з�част
о-

вим�обмеженням�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��чинно-

�о�за
онодавства�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�Солом’янсь
о�о�райо-

н�»�м.�Києва.

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

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

партамент��
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�розпоря-

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

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

розподілом�обов’яз
ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження 
адресного переліку для виконання робіт 

з заміни вікон сходових клітин у житлових будинках 
міста Києва у 2015 році

Розпорядження № 708 від 17 липня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради

від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28
січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Поряд�
ку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних
вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 та з метою утримання
житлового фонду в місті Києві в належному технічному стані:

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

нання�робіт�з�заміни�ві
он�сходових�
літин��

житлових�б�дин
ах�міста�Києва���2015�році,

що�додається.

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

з�заміни�ві
он�сходових�
літин���житлових�б�-

дин
ах�міста�Києва���2015�році�відповідно�до

п�н
т��1�цьо�о�розпорядження�
ом�нальне�під-

приємство�«Дире
ція�з�
апітально�о�б�дівниц-

тва�та�ре
онстр�
ції�«Київб�дре
онстр�
ція».

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

2�цьо�о�розпорядження:

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

зації�для�ви
онання�робіт,�зазначених���п�н
-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за
онодавства�У
раїни.

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

ня�в��становленом��поряд
��відповідної�до
�-

ментації.

3.3.�Під�час��
ладання�до�оворів�підряд��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.�Департамент��житлово-
ом�нальної�ін-

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

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

міністрації)�профінанс�вати�ви
онання�робіт

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

рах�но
�бюджетних�
оштів�на�2015�рі
�за�
о-

дом�тимчасової�
ласифі
ації�видат
ів�та�
ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів:�100102�«Капі-

тальний�ремонт�житлово�о�фонд��місцевих�ор-

�анів�влади».

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

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

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

розподілом�обов’яз
ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.4.�У�підп�н
ті�3.1�п�н
т��3�слова�«Спільно

з��ромадсь
ою�ор�анізацією�«Київ.�Страте�ія

2025»�розробити�прое
т�схеми�розміщення

об’є
тів�вистав
ово-тор�овельної�діяльності

на�мистець
их�заходах�та�подати�прое
т�та
ої

схеми»�замінити�словами�«Розробити�прое
т

схеми�розміщення�творів�та�об’є
тів,�що�б�-

д�ть�брати��часть���мистець
их�заходах,�а�та-


ож�прое
т�про�рами�
�льт�рно-розважаль-

них�заходів�під�час�проведення�мистець
их�за-

ходів�та�подати�їх».

1.5.�У�підп�н
ті�3.2�п�н
т��3�слова�«т�алет-

них�мод�льних�
абін»�замінити�словом�«т�але-

тів».

1.6.�У�п�н
ті�7�слова�«об’є
тів�вистав
ово-

тор�овельної�діяльності�на�час�проведення»

замінити�словами�«об’є
тів,�що�б�д�ть�брати

�часть��».

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

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко
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Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº
íà 21.12.2015 ðîêó î 09.15 Êóøí³êîâà Âàäèìà Âàñèëüîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåëüòà Áàíê" äî Êóøí³êîâà Âàäèìà Âàñèëüîâè÷à
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
â éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Î. À. Ñàâèöüêèé

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿

Ïåðåë³ê îá'ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 

Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäó

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À, òåë. 563-00-33)

¹ 

Àäðåñà ïðèì³ùåííÿ, ùî ìîæå áóòè çäàíî â îðåíäó Çàãàëüíà

ïëîùà

ïðèì³ùåí-

íÿ íà áà-

ëàíñ³, êâ.ì 

Çàãàëüíà

ïëîùà ïðè-

ì³ùåíü, ùî

ïåðåáóâàþòü

â îðåíäíîìó

êîðèñòóâàí-

í³, êâ. ì

Â³ëüí³ ïðèì³ùåííÿ Ì³ñöå ðîçòàøó-

âàííÿ â³ëüíîãî

ïðèì³ùåííÿ (ïî-

âåðõ) 

Òåõí³÷íèé

ñòàí 

Íàÿâí³ñòü êîìóí³êàö³é Ìîæëè-

âå âèêî-

ðèñòàííÿ

ïðèì³-

ùåííÿ 
Ðîçòàøóâàííÿ â³ëüíèõ ïëîù Íîìåð áó-

äèíêó (ë³òå-

ðà, êîðïóñ) 

Çàãàëüíà

ïëîùà,

êâ.ì 

Êîðèñíà

ïëîùà,

êâ.ì 

ÌÇÊ,

êâ.ì 

åíåðãî-

çàáåç-

ïå÷åííÿ 

âîäîçà-

áåçïå-

÷åííÿ 

òåïëî-

çàáåç-

ïå÷åííÿ Ðàéîí íàçâà âóëèö³ òèï âóëèö³ 

1 Äàðíèöüêèé Íîâîäàðíèöüêà âóëèöÿ 4 26,2 26,2 26,2 26,2 - íàï³âï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê òàê òàê ìàãàçèí 

2 Äàðíèöüêèé Íîâîäàðíèöüêà âóëèöÿ 11 116,40 116,40 116,40 116,40 -
ï³äâàë, âõ³ä ÷å-

ðåç ï³ä'¿çä 

ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

3 Äàðíèöüêèé Íîâîäàðíèöüêà âóëèöÿ 13 206,20 206,20 206,20 206,20 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

4 Äàðíèöüêèé Íîâîäàðíèöüêà âóëèöÿ 15 71,40 71,40 71,40 71,40 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

5 Äàðíèöüêèé Ðîñ³éñüêà âóëèöÿ 31 147,20 147,20 147,20 147,20 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ í³ 

ñêëàä òà

³íøå 

6 Äàðíèöüêèé Ðîñ³éñüêà âóëèöÿ 31 157,60 157,60 157,60 157,60 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ í³ 

ñêëàä òà

³íøå 

7 Äàðíèöüêèé Ñåâàñòîïîëüñüêà âóëèöÿ 12/22 165,80 165,80 165,80 165,80 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
í³ í³ í³ 

ñêëàä òà

³íøå 

8 Äàðíèöüêèé Ñåâàñòîïîëüñüêà âóëèöÿ 13 228,50 228,50 228,50 228,50 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

9 Äàðíèöüêèé Ñ³ìôåðîïîëüñüêà âóëèöÿ 5/1 167,40 167,40 167,40 167,40 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

10 Äàðíèöüêèé Õàðê³âñüêå øîñå øîñå 3(23êì) 64,00 64,00 64,00 64,00 -
îêðåìîñòîÿ÷à

ñïîðóäà 

ïîòðåáóº

ðåìîíòó
í³ í³ í³ 

ñêëàä òà

³íøå 

11 Äàðíèöüêèé Õàðê³âñüêå øîñå øîñå 21 352,80 352,80 352,80 352,80 -
ï³äâàë, îêðåìèé

âõ³ä â³äñóòí³é 

ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

12 Äàðíèöüêèé ßëòèíñüêà âóëèöÿ 6 359,70 359,70 359,70 359,70 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ í³ 

ñêëàä òà

³íøå 

13 Äàðíèöüêèé ßëòèíñüêà âóëèöÿ 20/18 70,6 70,6 70,6 70,6 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê í³ òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

14 Äàðíèöüêèé ßëòèíñüêà âóëèöÿ 22 180,20 180,20 180,20 180,20 - ï³äâàë 
ïîòðåáóº

ðåìîíòó
òàê òàê òàê 

ñêëàä òà

³íøå 

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 08.02.2015 ðîêó î 09.05
ïðèçíà÷åíî ðîçëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ"äî Øðàìêî
Ñåðã³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³,ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ
ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.
Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

ÒÎÂ "ÃÅÊÀÒÀ" ªÄÐÏÎÓ 20011595, ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî âòðà÷åíå

Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ¹ 842-Â â³ä 28.09.2012 ð., âèäàíå Ãîëîâíèì

óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíêè, ÿêà åâàêóéîâàíà ó 1986 ðîö³ ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ,
êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ Á, ¹ 108892 íà ³ì’ÿ Çàéöåâî¿ Ñâ³òëàíè Ëåîí³ä³âíè, ââàæà-
òè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Îá’ºêò ¹ 1.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 70,20 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 9,

ë³ò. "Á".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-

ïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 18,

¹ 20) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 70,20 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ —762 700,00 ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 152 540,00 ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —915 240

(äåâ'ÿòñîò ï'ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðè-

âåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè

ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 91 524,00 ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áó-

äèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòè-

çàö³¿, çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ùîéíî âèÿâëåíèõ

îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.

Îá’ºêò ¹ 2.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 74,80 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 15,

ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 26À)

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,80 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ —808 100,00 ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 161 620,00 ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —969 720

(äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü)

ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè

ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 96 972,00 ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäè-

íîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿,

çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ùîéíî âèÿâëåíèõ îá'ºê-

ò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêò³â òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿

â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãî-

âîð³â êóï³âë³ —ïðîäàæó îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿, ¿õ

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðà-

âà âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè, áåðóòü íà ñåáå ïîêóïö³.

3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àò-

êîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³-

íè.

4. Ïåðåìîæöÿì àóêö³îíó:

4.1.ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðî-

âåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåð-

ñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"

á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5%

ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ð-

æåþ;

4.2. çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëå-

íîãî îá'ºêòà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî

äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó êóëüòóð-

íî¿ ñïàäùèíè" òà óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè îõîðîííèé äîãîâ³ð â³äïî-

â³äíî äî âèìîã öüîãî Çàêîíó.

5.Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 12 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â,

âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00 (îá’ºêò

¹ 1), îá 11.00 (îá’ºêò ¹ 2).

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà

àäðåñîþ: 04060,ì.Êè¿â,âóë.Îëüæè÷à,13,Óí³âåð-

ñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",â ïî-

íåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà

ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïå-

ðåðâà ç 13.00 äî 14.00.Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿò-

òÿ çàÿâ —òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 ãðèâåíü, áåç

ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344

óâ³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó"Ãîëîñ³ºâî"ÏÀÒÂÒÁ

Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ:

32710756,îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿

ö³íè âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344

ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó"Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ

ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä

ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà

òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷-

íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòàìè ìîæíà â ðîáî-

÷³ äí³ çà àäðåñàìè ¿õ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ.

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà

çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðå-

ñóðñè", òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,

òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 45069
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ÀÏÅËßÖ²ÉÍÈÉ ñóä Êèºâà ï³ä-
òðèìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðî-
êóðàòóðè òà â³äìîâèâ âëàñíèêó
îáì³ííèõ ïóíêò³â ó çàäîâîëåíí³
ñêàðãè ùîäî çíÿòòÿ àðåøòó ç ãðî-
øîâèõ êîøò³â ó ñóì³ ìàéæå 3,8
ìëí äîëàð³â ÑØÀ òà 10 ìëí ãðí,
ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ 5 ñåðïíÿ ï³ä ÷àñ
ìàñøòàáíî¿ îïåðàö³¿ ç âèêðèòòÿ
íåçàêîííî¿ ìåðåæ³ ïóíêò³â îáì³-
íó âàëþò.

Òàêèì ÷èíîì, çàâäÿêè çëàãî-
äæåí³é ðîáîò³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà
òà ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè,íå äîïóùå-

íî íåçàêîííå ïîâåðíåííÿ êîøò³â,
îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.

Îêð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåäåíî¿ ïîäàòêîâî¿ ïåðåâ³ð-
êè,âëàñíèêó îáì³ííèõ ïóíêò³â äî-
íàðàõîâàíî ìàéæå 150 ìëí ãðí
íåñïëà÷åíèõ ïëàòåæ³â ïðè çä³éñ-
íåíí³ âàëþòíèõ îïåðàö³é.

Íà äàíèé ÷àñ ïðîâîäÿòüñÿ âñ³
íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³
çàõîäè ùîäî ïðèòÿãíåííÿ äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á,âèííèõ ó â÷è-
íåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî
ïðàâîïîðóøåííÿ �

ÄËß ÏÎË²ÏØÅÍÍß ïåðåâåçåíü ìåøêàíö³â æèòëîâèõ ìàñèâ³â «Á³-
ëè÷³», «Âèíîãðàäàð» òà «Ì³íñüêèé» ç 8 ãðóäíÿ ïîäîâæåíî ðîáî-
òó òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 7 «âóë. ×îðíîáèëüñüêà — ñò. ì. «Øó-
ëÿâñüêà» â ðîáî÷³ äí³ ó âå÷³ðí³ ãîäèíè. Òàê, îñòàíí³ â³äïðàâëåí-
íÿ â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî «Øóëÿâñüêà» çä³éñíþâàòèìóòüñÿ î 22.30,
22.50, 23.10; â³ä âóë. ×îðíîáèëüñüêî¿ — î 22.58, 23.18, 23.38.

Òàêîæ ç 10 ãðóäíÿ çá³ëüøåíî âèïóñê ðóõîìîãî ñêëàäó íà òðî-
ëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ ¹ 24 òà ¹ 32, çàâäÿêè ÷îìó ³íòåðâàë 
ðóõó â ãîäèíè ï³ê çìåíøåíî. Íà òðîëåéáóñíîìó ìàðøðóò³ ¹ 24
«âóë. Ñâîáîäè — âóë. Ï³âí³÷íà» â³í ñêëàäàòèìå 5-6 õâèëèí, à íà
ìàðøðóò³ ¹ 32 «âóë. Ï³âí³÷íà — âóë. Ñîøåíêà» — 6-7 õâèëèí �

«Ð²Ê òîìó ìè çâåðíóëèñÿ äî ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ ³ â ðàìêàõ ïðîåêòó ç ðîçâèòêó ãðîìàäñüêèõ
ïðîñòîð³â «Êè¿â — ì³ñòî ñâ³òó» çàïðîïîíóâàëè ñòâî-
ðèòè â ñòîëèö³ ¿õ êóëüòóðí³ îñåðåäêè. ² ÿ äóæå ðà-
äèé, ùî â ðàìêàõ öüîãî ïðîåêòó ìè â³äêðèâàºìî
ïàì’ÿòíèê â³äîìîìó ³òàë³éñüêîìó ïîåòó òà ä³ÿ÷ó
Äàíòå Àë³ã’ºð³. Öå ïåðøèé êðîê. À íàñòóïíèé êðîê —
ïëàíóºìî â³äêðèòè ïàì’ÿòíèê Øåâ÷åíêîâ³ ó Ôëî-
ðåíö³¿. Ôëîðåíö³ÿ ³ Êè¿â — öå ì³ñòà-ïîáðàòèìè. ²
äóæå äîáðå, ùî ó íàñ ³ñíóº òàêà ñï³âïðàöÿ â ñôåð³
êóëüòóðè»,— çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíè-
êà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Çàâäÿêè Äàíòå â³äáóëîñü ïîøèðåííÿ íàøî¿ ìî-
âè ³ áåçïåðåðâí³ñòü ³ñíóâàííÿ ³òàë³éñüêî¿ ë³òåðàòó-
ðè âïðîäîâæ â³ê³â. Ïîñòàòü Äàíòå â³äîìà äàëåêî çà
ìåæàìè ²òàë³¿. Â³í áóâ ïîïóëÿðíèì ³ íà óêðà¿íñüê³é
çåìë³, òàê³é áàãàò³é ïèñüìåííèêàìè òà ïîåòàìè. Áà-
ãàòî ç íèõ — â³ä Ãîãîëÿ, Øåâ÷åíêà, Ôðàíêà äî Ëåñ³
Óêðà¿íêè, Áóëãàêîâà, Àõìàòîâî¿ — ÷åðïàëè ç òâîð-
÷îñò³ Äàíòå»,— ðîçïîâ³â Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíî-
âàæíèé Ïîñîë ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Ôàá-
ð³ö³î Ðîìàíî.

Ñêóëüïòóðó Äàíòå Àë³ã’ºð³ â³äêðèëè íà ÷åñòü

750-ð³÷÷ÿ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî ïîåòà òà ³òàë³éñüêî-
ãî ä³ÿ÷à. Ïàì’ÿòíèê âèãîòîâëåíèé ç á³ëîãî ìàð-
ìóðó ³ ðîçòàøîâàíèé ó ïàðêó «Âîëîäèìèðñüêà ã³ð-
êà», ïîáëèçó Óêðà¿íñüêîãî äîìó. Àâòîð ïðîåêòó —
ñêóëüïòîð Ëó÷àíî Ìàññàð³ (²òàë³ÿ). Àðõ³òåêòîð — Ëåî-
í³ä Ìàëèé (Óêðà¿íà) �

Â ñòîëèö³ â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê Äàíòå Àë³ã’ºð³ Ïðîêóðàòóðà çàáîðîíèëà 
íåçàêîííå ïîâåðíåííÿ êîøò³â,
îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì
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Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ íà ôàñàä³ áóä³âë³ ÊÏ
«Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» êîìóíàëü-
íî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»
óðî÷èñòî â³äêðèëè ïàì’ÿòíó äîø-
êó íà ÷åñòü çàãèáëîãî â çîí³ ÀÒÎ
ïðàö³âíèêà ï³äïðèºìñòâà Îëåê-

ñàíäðà Âàïíÿðà. Ó÷àñòü ó çàõîä³
âçÿëè éîãî ð³äí³ — áàòüêè Îëüãà
Ëåîí³ä³âíà òà Âàñèëü Äìèòðîâè÷,
ïîáðàòèìè, äðóç³ òà êîëåãè ïî 
ðîáîò³.

«Ó íàø³é ïàì’ÿò³ Îëåêñàíäð íà-

çàâæäè çàëèøèòüñÿ ñâ³òëîþ, ùè-
ðîþ, âèìîãëèâîþ äî ñåáå ³ íåáàé-
äóæîþ äî ³íøèõ ëþäèíîþ. Â³í áóâ
ñïðàâæí³ì ÷îëîâ³êîì, ïàòð³îòîì,
ëþáèâ ð³äíó Óêðà¿íó. ² ç æèòòÿ ï³-
øîâ ÿê ãåðîé, çàõèùàþ÷è ¿¿»,— ñà-
ìå òàê çãàäóâàâ Îëåêñàíäðà Âàï-
íÿðà éîãî ïîáðàòèì — ëåéòåíàíò
3-ãî áàòàëüéîíó 72-¿ îêðåìî¿ ìå-
õàí³çîâàíî¿ àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãà-
äè Ñåðã³é Âîëîâåíêî.

Â ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» êîð-
ïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð
Âàïíÿð ïðàöþâàâ ïðîâ³äíèì ³í-
æåíåðîì òåõí³÷íîãî â³ää³ëó ç ëþ-
òîãî 2014 ðîêó. 29 ñ³÷íÿ 2015-ãî
áóâ ìîá³ë³çîâàíèé äî ëàâ ÇÑÓ. Êî-
ëè éîìó ïðèéøëà ïîâ³ñòêà, â³í ³
íà ìèòü íå âàãàâñÿ òà ï³øîâ çàõè-
ùàòè â³ä âîðîã³â Áàòüê³âùèíó. Íà
â³éí³ Îëåêñàíäð ñëóæèâ êîìàíäè-
ðîì ³íæåíåðíî-ñàïåðíîãî âçâîäó
3-ãî áàòàëüéîíó 72-¿ îêðåìî¿ ìå-
õàí³çîâàíî¿ àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãà-
äè, ìàâ ïîçèâíèé «Òèãð».

17 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ áîéîâîãî çàâäàííÿ â
ðàéîí³ ñåëà Ñòàðîãíàò³âêà Âîëíî-
âàñüêîãî ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñ-
ò³ Îëåêñàíäð Âàïíÿð ï³ä³ðâàâñÿ
íà âîðîæ³é ðîçòÿæö³ �

Ê³ëüê³ñòü òðîëåéáóñ³â íà ìàðøðóòàõ
¹¹ 24, 32 çá³ëüøàòü

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Êè¿âàâòîäîð³âö³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
çàãèáëîãî â ÀÒÎ ñï³âðîá³òíèêà

«Êè¿âñüêîìó àâòîáóñó — 90 ðîê³â»

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïå-
ðåä áóä³âëåþ Ãîëîâïîøòàìòó ïðåçåíòóâàëè òà çä³éñ-
íèëè óðî÷èñòå ñïåöïîãàøåííÿ ïîøòîâî¿ ìàðêè «Êè-
¿âñüêîìó àâòîáóñó — 90 ðîê³â». Öÿ ìàðêà ç ñåð³¿ «Ì³ñü-
êèé òðàíñïîðò» íàäðóêîâàíà çà ïðîåêòîì «Âëàñíà
ìàðêà» ³ ïðèóðî÷åíà äî 90-ð³÷÷ÿ îðãàí³çàö³¿ àâòî-
áóñíîãî ðóõó â Êèºâ³, ÿêèé áóëî â³äêðèòî 10 ãðóäíÿ
1925 ðîêó çà ìàðøðóòîì: «Ïë. ²íòåðíàö³îíàëó 
(íèí³ ªâðîïåéñüêà) — âóë. Ï’ÿòàêîâà (íèí³ Ñàêñàãàí-
ñüêîãî)».

Ó ëèïí³ öüîãî ðîêó, çàâäÿêè ñï³ëüí³é ðîáîò³
«Óêðïîøòè» òà «Êè¿âïàñòðàíñó», âæå ïîáà÷èëè ñâ³ò
ÿñêðàâ³ ïîøòîâ³ ìàðêè ç ñåð³¿ «Ì³ñüêèé òðàíñïîðò»:
«Êè¿âñüêèé òðàìâàé» òà «Êè¿âñüêèé ôóí³êóëåð». Íà
ïî÷àòêó ëèñòîïàäà ââåäåíî â îá³ã ïîøòîâó ìàðêó ç
ö³º¿ ñåð³¿ — «Êè¿âñüêèé òðîëåéáóñ» �
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Â³ñ³ì áåçãîñïîäàðíèõ àâòî 
â³äïðàâèëè íà øòðàôìàéäàí÷èê

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ïîâ³äîìèâ, ùî
10-11 ãðóäíÿ, çã³äíî ç³ çâåðíåí-
íÿìè ãðîìàäÿí, ÊÏ «Êè¿âäîðñåð-
â³ñ» ïåðåì³ñòèëî íà øòðàôìàé-
äàí÷èêè 8 ³ðæàâèõ, ïîêèíóòèõ
ãîñïîäàðÿìè àâòî áåç íîìåðíèõ
çíàê³â. À ñàìå: ÂÀÇ — íà âóë. Òè-
ìîøåíêî, 1-ã, «Ìîñêâè÷» — íà
âóë. Ë. Ãàâðî, 11 (Îáîëîíñüêèé 
ð-í), ÂÀÇ — íà âóë. Ð. Ðîëëàíà, 18,
à òàêîæ ùå ï’ÿòü àâòî — 2 «Ðîñà-
âè», 2 ÃÀÇ 3302, 1 ÓÀÇ — íà âóë.

Çîä÷èõ, 52 (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í).
Äåïàðòàìåíò çâåðòàºòüñÿ äî

êèÿí ³ç ïðîõàííÿì: ÿêùî ó äâî-
ð³ ÷è íà âóëèö³ ñòî¿òü äàâíî ïîêè-
íóòå àâòî áåç íîìåðíèõ çíàê³â,
íàïèø³òü ïðî öå íà Facebook-
ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, íàäà-
þ÷è àäðåñó òà ôîòî ìàøèíè. ¯¿
áóäå âêëþ÷åíî äî ñïèñêó íà ïå-
ðåì³ùåííÿ íà øòðàôìàéäàí÷èê
³ çãîäîì âèâåçåíî, â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà �



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


