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ÍÅÇÂÀÆÀÞ×È íà îñ³ííþ ïîãî-
äó, ó ïîâ³òð³ âèòàº äóõ íîâîð³÷-
íîãî ñâÿòà.À ùîá êèÿíè âæå çìîã-
ëè â ñâî¿é îñåë³ ïðèêðàñèòè íî-
âîð³÷íå äåðåâöå — ó Êèºâ³ çàïðà-
öþâàëè åêîëîã³÷í³ ÿðìàðêè. Îäèí
³ç íèõ â³äêðèëè â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³. Íà â³äêðèòò³ áóëè ïðèñóò-
í³ ì³ñüê³ ïîñàäîâö³ òà þí³ ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³. Ìàëå÷³ ÿëèíêè â³ä-
ðàçó ñïîäîáàëèñÿ. Äîðîñë³ ò³ëü-
êè ïðèãëÿäàëè ñîá³ äåðåâöå. Â³ä-
òàê íà ðèíêó õâîéí³ ìîæíà âè-
áðàòè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, à ãîëîâ-
íå, âñ³ âîíè çàõèùåí³ ñïåö³àëü-
íèìè ÷³ïàìè: «Íà êîæí³é ÿëèí-

ö³, ùî ìè ðåàë³çóºìî, º ñâ³é øòðèõ-
êîä. Â³äòàê ìîæíà âèçíà÷èòè çâ³ä-
êè íîâîð³÷íå äåðåâöå. Ö³íè â íàñ
áóäóòü äåìîêðàòè÷í³. À ñàìå: íà
15-20% íèæ÷³ â³ä ³íøèõ êîìåð-
ö³éíèõ ïðîäàâö³â. Âàðò³ñòü åêî-
ÿëèíêè â³ä 100 ãðí. Ìè íå ðåàë³-
çóºìî ÿëèíêè çàäëÿ çáàãà÷åííÿ,
à äëÿ òîãî, àáè âëàøòóâàòè êè-
ÿíàì ñâÿòî. Êîøòè íà îáëàøòó-
âàííÿ åêî-ÿðìàðê³â âèä³ëÿº «Êè-
¿âçåëåíáóä»,— ðîçïîâ³â «Õðåùà-
òèêó» çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ðî-
ìàí Ãëàäóíÿê. Çàãàëîì ó ñòîëè-
öþ çàâåçëè ìàéæå 4000 ÿëèíîê.

Îäíàê ÿêùî ïîïèò áóäå âåëèêèì,
ãîëîâíå çåëåíå ãîñïîäàðñòâî îá³-
öÿº çàâåçòè ùå.

Îêð³ì òîãî, öüîãîð³÷ âïåðøå
ó ñòîëèö³ çàïðîâàäèëè åêîëîã³÷-
íó ñâÿòêîâó àêö³þ «Íîâîð³÷íà
ÿëèíêà âàøî¿ ðîäèíè». Çåëåíå
ãîñïîäàðñòâî ì³ñòà ïðîïîíóº ïðè-
äáàòè íîâîð³÷íå äåðåâöå ó ãîð-
ùèêó. Çàìîâèòè éîãî ìîæíà îí-
ëàéí, íå âèõîäÿ÷è ³ç äîìó. «Çà-
çâè÷àé, ëþäè êóïóâàëè ÿëèíêè,
ÿê³ ïîò³ì âèêèäàëè. Òîìó ìè âè-
ð³øèëè ïðîïàãóâàòè êóïóâàòè
õâîéí³ â ãîðùèêàõ, êîòð³ ï³ñëÿ
ñâÿò ìîæíà âèñàäèòè á³ëÿ áóäèí-
êó ÷è íà äà÷³. Ïðèäáàòè òàêó ÿëèí-
êó ìîæíà ÷åðåç íàø ñàéò. Âàðò³ñòü
ð³çíà: â³ä 300 ãðí äî 4000 ãðí —
öå çàëåæèòü â³ä âèñîòè òà ðîçì³-
ðó äåðåâà»,— ãîâîðèòü Ðîìàí Ãëà-
äóíÿê. Òàêà ³í³ö³àòèâà áàãàòüîõ
êèÿí ïîðàäóâàëà.Àäæå òåïåð ìîæ-
íà äåðåâöå íàðÿäæàòè ÿê âäîìà,
òàê ³ íà ïîäâ³ð’¿, êîëè âîíî ï³ä-
ðîñòå, à ãîëîâíå: â ì³ñò³ ³ç õâîé-
íèìè äèõàòèìåòüñÿ ëåãøå. «Öå
÷óäîâà ³í³ö³àòèâà! Ó íàøîìó Ïàð-

êó ³íòåðíàö³îíàë³ñò³â íà Õàðê³â-
ñüêîìó ìàñèâ³ íåùîäàâíî ç’ÿâè-
ëîñÿ ê³ëüêà ÿëèíîê. Ùîðàçó ãó-
ëÿþ ³ ïîì³÷àþ, ÿê ìàëå÷à ìåòó-
øèòüñÿ á³ëÿ ã³ëîê ³ ç ö³êàâ³ñòþ
ðîçãëÿäàº íîâèõ êðàñóíü. À ÿê ÷ó-
äîâî ïàõíå õâîºþ! Ïðîñòî êðàñà!
Òåïåð, ÿêùî ùå é ó äâîðàõ ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ â³÷íîçåëåí³ äåðåâà, òî öå,
êð³ì åñòåòè÷íîãî çàäîâîëåííÿ,
ìîæå ñòàòè ãàðíîþ òðàäèö³ºþ íà-
ðÿäæàòè íà Íîâèé ð³ê ñâîþ ïåð-
ñîíàëüíó ÿëèíêó ïðÿìî á³ëÿ ñâî-
ãî áóäèíêó»,— çàçíà÷èëà êèÿíêà
Íàòàë³ÿ.

«Êè¿âçåëåíáóä» ðàäèòü òàêîæ
êèÿíàì êóïóâàòè â³÷íîçåëåí³
äåðåâöÿ âèêëþ÷íî ³ç øòðèõ-êî-
äàìè. Àäæå â ïåðåäíîâîð³÷íèé
ñåçîí îõî÷èõ ëåãêî ï³äçàðîáèòè
íà ÿëèíêàõ áóäå äóæå áàãàòî. Â³ä-
òàê, ó ì³ñüêèõ ë³ñàõ ôàõ³âö³ ïîñè-
ëèëè çàõîäè ç îõîðîíè õâîéíèõ
ó íîâîð³÷íèé ïåð³îä. Çîêðåìà ïðà-
ö³âíèêè ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ
ñï³ëüíî ç ë³ñîâîþ îõîðîíîþ çá³ëü-
øèëè ê³ëüê³ñòü ïàòðóëþâàíü â³÷-
íîçåëåíèõ íàñàäæåíü �

Ïîíàä 3500 õâîéíèõ óæå çàâåçëè äî Êèºâà. Öå
ñîñíè, ñìåðåêè òà åêîëîã³÷í³ ÿëèíêè. Çàãàëîì ó
ñòîëèö³ çàïðàöþº 13 áàçàð³â â³ä «Êè¿âçåëåíáó-
äó». Òàì êèÿíè çìîæóòü ïðèäáàòè íîâîð³÷íó êðà-
ñóíþ çà äåìîêðàòè÷íîþ ö³íîþ òà ç ïåðåâ³ðåíèì
øòðèõ-êîäîì.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ |«Õðåùàòèê»

Ç ïî÷àòêó 2015 ðîêó
êèÿíàìè ñïëà÷åíî
ïîíàä 25 ì³ëüÿðä³â ªÑÂ

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ëèñòîïàäà íèí³øíüî-

ãî ðîêó íàäõîäæåííÿ ºäèíîãî âíåñêó

íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñî-

ö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä ñòîëè÷íèõ

ïëàòíèê³â ñêëàëî 25 ì³ëüÿðä³â 183

ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Çîêðåìà çà ëèñòî-

ïàä êèÿíè ïîïîâíèëè áþäæåò íà 

2 ìëðä 482 ìëí ãðí ªÑÂ.

Íàãàäàºìî, ºäèíèé âíåñîê çàñî-

áàìè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ àâ-

òîìàòè÷íî ðîçïîä³ëÿºòüñÿ Äåðæàâ-

íîþ êàçíà÷åéñüêîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

çà âèäàìè çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåð-

æàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä-

ïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ ïðîïîðö³é òà

ïåðåðàõîâóºòüñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì —

íà ðàõóíêè, â³äêðèò³ ó Äåðæàâí³é êàç-

íà÷åéñüê³é ñëóæá³ íà ³ì’ÿ ôîíä³â çà-

ãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñî-

ö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ³ ïåíñ³éíîãî

ñòðàõóâàííÿ.

Ó ì³ñò³ çàâåðøóþòü
âèñàäæåííÿ ïëàòàí³â

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ÊÎ «Êè-

¿âçåëåíáóä», ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

ì³ñòà íàðàç³ âèñàäæåíî 10 äåðåâ íà

áóëüâàð³ Ñåðàôèìîâè÷à òà 40 â ïàð-

êó «Àâðîðà». Ôàõ³âö³ ÊÏ ÓÇÍ Ïå÷åð-

ñüêîãî ðàéîíó âèñàäèëè 45 ïëàòàí³â

íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, à çåëåíáó-

ä³âö³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó — â ïàðêó

Âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â.

ßê â³äîìî, ïëàòàí ââàæàºòüñÿ åê-

çîòè÷íèì äåðåâîì ó ªâðîï³, â³í ìàº

íåçâè÷íó äåêîðàòèâíó êðîíó, à òàêîæ

ö³íóºòüñÿ ÷åðåç ñâîþ âèòðèâàë³ñòü.

Îêð³ì òîãî,â ñòîëèö³ òðèâàº é âèñà-

äæåííÿ ÿëèíîê.Çîêðåìà ó íîâîñòâîðå-

íîìó ñêâåð³ íà âóë.Çî¿ Ãàéäàé,10-Â ç’ÿ-

âèëîñü ùå 5 öèõ â³÷íîçåëåíèõ äåðåâ.

Òîâàðèñòâî â³äøêîäóº
çáèòêè çà çíèùåííÿ
ãàçîíó íà Ñòîëè÷íîìó
øîñå

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé

ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðî-

êóðàòóðè òà çàëèøèâ áåç çì³í ð³øåííÿ

ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî ñòÿãíåííÿ ç

òîâàðèñòâà ìàéæå 17 ìëí ãðí çáèòê³â,

çàïîä³ÿíèõ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ âè-

ìîãçàêîíîäàâñòâà óñôåð³ îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

Âñòàíîâëåíî, ùî êè¿âñüêå òîâàðè-

ñòâî, ÿêîìó âèä³ëèëè 100 ãà çåìë³ íà

Ñòîëè÷íîìó øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíî-

îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó, â ïîðóøåí-

íÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-

ùà» ñàìîâ³ëüíî çíèùèëî ãàçîí íà

îðåíäîâàí³é òåðèòîð³¿.

Çà äàíèìè ôàõ³âö³â Äåðæåêî³íñ-

ïåêö³¿, çàçíà÷åíå ïîðóøåííÿ çàâäà-

ëî äåðæàâ³ çáèòê³â íà ñóìó ìàéæå 

17 ìëí ãðí.

Íàðàç³ çàâäÿêè ð³øåííÿì ñóä³â

ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçàíà â³ä-

øêîäóâàòè äåðæàâ³ çàâäàí³ çáèòêè ó

ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè Ë³ñîâ³ êðàñóí³ 
íà áóäü-ÿêèé ñìàê
� Ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàëè åêî-ÿðìàðêè ç ïðîäàæó íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê

Â³äó÷îðà â Êèºâ³ çàïðàöþâàëè çåëåíáóä³âñüê³ åêîëîã³÷í³ ÿðìàðêè ç ïðîäàæó íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê, îäèí ç íèõ óðî÷èñòî â³äêðèëè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³
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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
Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 189/1300

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії, постачання теплової енергії 
та внесення змін до тарифу на послугу 

з централізованого постачання гарячої води 
Товариству з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА»

Розпорядження № 1165 від 1 грудня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово#комунальні послуги», постанов Кабінету Мі#
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово#комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре#
єстрацію нормативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригування
тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання
теплової енергії та тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, в межах функцій орга#
ну місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�тарифів�на�теплов��енер-

�ію�Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«МАСТЕР-АВІА»,�встановлених�розпоряджен-

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

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

05�травня�2015�ро*��№ 449,�зареєстрованим�в

Головном��територіальном���правлінні�юстиції

��місті�Києві�21�травня�2015�ро*��за�№ 61/1172,

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

2.�Унести�зміни�до�тарифів�на�виробництво

теплової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«МАСТЕР-АВІА»,�встановлених

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

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

міністрації)�від�05�травня�2015�ро*��№ 449,�за-

реєстрованим�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�21�травня�2015

ро*��за�№ 62/1173,�ви*лавши�їх���новій�реда*-

ції,�що�додається.

3.�Унести�зміни�до�тарифів�на�транспорт�-

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

ною�відповідальністю�«МАСТЕР-АВІА»,�вста-

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

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

жавної�адміністрації)�від�05�травня�2015�ро*�

№ 449,�зареєстрованим�в�Головном��терито-

ріальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�21

травня�2015�ро*��за�№ 63/1174,�ви*лавши�їх��

новій�реда*ції,�що�додається.

4.�Унести�зміни�до�тарифів�на�постачання

теплової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«МАСТЕР-АВІА»,�встановлених

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

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

міністрації)�від�05�травня�2015�ро*��№ 449,�за-

реєстрованим�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�21�травня�2015

ро*��за�№ 64/1175,�ви*лавши�їх���новій�реда*-

ції,�що�додається.

5.�Унести�зміни�до�тариф��на�посл����з�цен-

тралізовано�о�постачання��арячої�води,�що�на-

дається�Товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«МАСТЕР-АВІА»�я*�ви*онавцем�цієї�по-

сл��и,�встановлено�о�розпорядженням�ви*о-

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

місь*ої�державної�адміністрації)�від�05�травня

2015�ро*��№ 449,�зареєстрованим�в�Головно-

м��територіальном���правлінні�юстиції���місті

Києві�21�травня�2015�ро*��за�№ 65/1176,�ви-

*лавши�йо�о���новій�реда*ції,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 189/1300

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан�

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

05�травня�2015�ро*��№ 449

(��реда*ції�розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої

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

від�01��р�дня�2015�ро*��№1165)

Тарифи на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю
«МАСТЕР#АВІА»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 190/1301

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан�

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

05�травня�2015�ро*��№ 449

(��реда*ції�розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої

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

від�01��р�дня�2015�ро*��№1165)

Тарифи на виробництво теплової енергії Товариству 
з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА»

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал
без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 1346, 05 1615,26

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал
без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 19,79 23,75

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал
без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 33,31 39,97

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал
без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 1292,95 1551,54

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 191/1302

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан�

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

05�травня�2015�ро*��№ 449

(��реда*ції�розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої

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

від�01��р�дня�2015�ро*��№1165)

Тарифи на транспортування теплової енергії Товариству 
з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 192/1303

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан�

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

05�травня�2015�ро*��№ 449

(��реда*ції�розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої

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

від�01��р�дня�2015�ро*��№1165)

Тарифи на постачання теплової енергії 
Товариству з обмеженою відповідальністю

«МАСТЕР#АВІА»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 193/1304

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан�

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

05�травня�2015�ро*��№ 449

(��реда*ції�розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої

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

від�01��р�дня�2015�ро*��№1165)

Тариф
на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надається

Товариством з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА» 
як виконавцем цієї послуги

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

1. Інші споживачі 1 куб. м 91,53

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 194/1305

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії, постачання теплової енергії та встановлення тарифів 
на послуги з централізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

Розпорядження № 1166 від 1 грудня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

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

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

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«КОМФОРТНА�ОСЕЛЯ»,�що�додаються.

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

лової�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМФОРТНА�ОСЕЛЯ»,

що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання
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теплової�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМФОРТНА�ОСЕЛЯ»,

що�додаються.

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

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

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМФОРТНА�ОСЕЛЯ»,�що

додаються.

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

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

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

СТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМФОРТНА�ОСЕЛЯ»�я*�ви*онавцем�цих�по-

сл��,�що�додаються.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

поділом�обов’яз*ів.
Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 194/1305

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

01��р�дня�2015�ро*��№�1166

Тарифи на теплову енергію ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 195/1306

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

01��р�дня�2015�ро*��№�1166

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1. Населення 647,66

2. Інші споживачі (крім населення) 1499,19

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1. Населення 617,62

2. Інші споживачі (крім населення) 1469,15

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1. Населення 10,76

2. Інші споживачі (крім населення) 10,76

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1. Населення 19,28

2. Інші споживачі (крім населення) 19,28

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 196/1307

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

01��р�дня�2015�ро*��№�1166

Тарифи
на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10��р�дня�2015�р.�за�№ 197/1308

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

01��р�дня�2015�ро*��№�1166

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінніюстиції���місті�Києві

10��р�дня�2015�р.�за�№ 198/1309

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

01��р�дня�2015�ро*��№�1166

Тарифи на послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої

води, що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМФОРТНА ОСЕЛЯ» як виконавцем цих послуг

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

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

населення 1 Гкал 652,35

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

населення 1 кв. м опалювальної площі
за місяць протягом періоду

надання послуги з
централізованого опалення

12,31

3. Централізоване постачання гарячої води за
відсутності

рушникосушильників:

населення 1 куб. м 34,68

4. Централізоване постачання гарячої води для
потреб інших споживачів (крім населення)

1 куб. м 84,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Про визначення комунального підприємства 
«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 
«Київбудреконструкція» замовником виконання робіт

Розпорядження № 706 від 17 липня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання співвласників

багатоквартирного будинку», рішень Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік», від 26 грудня 2014 року № 865/865 «Про затвер#
дження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста
Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будин#
ках», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) від 16 лютого 2015 року № 119 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»,
враховуючи протоколи засідань комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних за#
ходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будин#
ків, а також у кооперативних будинках від 16 червня 2015 року № 4#К та від 25 червня 2015 року № 5#К, та з
метою підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових приміщень в житлових будинках у ре#
алізації енергоефективних заходів у житловому фонді:

1.�Визначити�*ом�нальне�підприємство�«Ди-

ре*ція�з�*апітально�о�б�дівництва�та�ре*он-

стр�*ції�«Київб�дре*онстр�*ція»�замовни*ом

ви*онання�робіт�з�ідно�з�додат*ом�до�цьо�о

розпорядження.

2.�Замовни*�,�визначеном��з�ідно�з�п�н*-

том�1�цьо�о�розпорядження:

2.1.�Визначити�прое*тні�та�підрядні�ор�аніза-

ції�для�ви*онання�робіт�на�об’є*тах,�зазначе-

них���п�н*ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповід-

но�до�вимо��за*онодавства�У*раїни.

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

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

ментації.

2�.3.�Під�час��*ладання�до�оворів�підряд�

обов’яз*ово�передбачити��мови�щодо�надан-

ня�підрядни*ом��арантії�я*ості�ви*онаних�ро-

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

ції�об’є*тів.

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

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

дівельних�робіт.

2.5.�Надавати�дост�п�ОСББ�(ЖБК)�до�об’є*-

тів,�де�ви*он�ються�роботи,�передбачені�п�н*-

том�1�цьо�о�розпорядження,�та�до�прое*тної,

*ошторисної,�іншої�до*�ментації�Замовни*а�за

цими�об’є*тами.

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

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

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

профінанс�вати�ви*онання�робіт�на�об’є*тах,

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

рах�но*�бюджетних�*оштів�на�2015�рі*�за�*одом

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

ня�місцевих�бюджетів:�100102�«Капітальний�ре-

монт�житлово�о�фонд��місцевих�ор�анів�влади».

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 визнання недійсними ліцензій КП «Керуюча дирекція» 
Шевченківської районної у м. Києві ради

Розпорядження № 600 від 19 червня 2015 року
Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської ді#

яльності»:

1.�Визнати�недійсними�ліцензії�серії�АГ�№596115

на�право�провадження��осподарсь*ої�діяльності

з�виробництва�теплової�енер�ії�(*рім�діяльності

з�виробництва�теплової�енер�ії�на�теплоеле*-

троцентралях,�теплоеле*тростанціях,�атомних

еле*тростанціях�і�*о�енераційних��станов*ах�та

�станов*ах�з�ви*ористанням�нетрадиційних�або

поновлюваних�джерел�енер�ії)�та�серії�АГ�№596116

на�право�провадження��осподарсь*ої�діяльності

з�постачання�теплової�енер�ії,�що�б�ли�видані

ви*онавчим�ор�аном�Київсь*ої�місь*ої�ради�(Ки-

ївсь*ою�місь*ою�державною�адміністрацією)�КО-

МУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«КЕРУЮЧА�ДИ-

РЕКЦІЯ»�ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�У�М.�КИ-

ЄВІ�РАДИ�(*од�ЄДРПОУ�34966254,�м.�Київ,�в�-

лиця�Білор�сь*а,�б�дино*�1).

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

ня�по*ласти�на�заст�пни*а��олови�Київсь*ої�місь-

*ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.
Голова В. Кличко
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Про затвердження складу Громадської ради 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 696 від 17 липня 2015 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпе#
чення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з урахуванням протоколу
від 05 червня 2015 року Установчих зборів за участю уповноважених представників інститутів грома#
дянського суспільства з формування нового складу громадської ради при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації), в межах функцій місцевого органу виконав#
чої влади:

1.�Затвердити�с*лад�Громадсь*ої�ради�при

ви*онавчом��ор�ані�Київсь*ої�місь*ої�ради�(Ки-

ївсь*ій�місь*ій�державній�адміністрації)�(далі —

Рада),�що�додається.

2.�По*ласти�обов’яз*и�з�ор�анізаційно�о�за-

безпечення�діяльності�Ради�на�Департамент

с�спільних�*ом�ні*ацій�ви*онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

3.�Департамент��с�спільних�*ом�ні*ацій�ви-

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

сь*ої�місь*ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�висвітлення�інформації�щодо�діяльності

Ради���засобах�масової�інформації.

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

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

сь*ої�місь*ої�державної�адміністрації�Ні*онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до структури комунальної 
бюджетної установи 

«Контактний центр міста Києва»
Розпорядження № 694 від 16 липня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто#ге#
рой Київ»:

1.�Внести�зміни�до�стр�*т�ри�*ом�нальної

бюджетної��станови�«Конта*тний�центр�міста�Ки-

єва»,�затвердженої�розпорядженням�ви*онав-

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

місь*ої�державної�адміністрації)�від�29�*вітня

2012�ро*��№ 2169�(��реда*ції�розпорядженням

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

ївсь*ої�місь*ої�державної�адміністрації)�від�29

*вітня�2015�ро*��№ 430),�ви*лавши�її���реда*-

ції,�що�додається.

2.�Дире*тор��*ом�нальної�бюджетної��ста-

нови�«Конта*тний�центр�міста�Києва»�розро-

бити�та�подати�на�затвердження�Київсь*ом�

місь*ом���олові�штатний�розпис�*ом�нальної

бюджетної��станови�«Конта*тний�центр�міста�Ки-

єва»�в��становленом��поряд*�.

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

ня�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

від�29.04.2012�р.�№�2169�

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

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

16.07.2015�р.�№�694)

СТРУКТУРА 
комунальної бюджетної установи 
«Контактний центр міста Києва»

1.�Дире*тор

2.�Заст�пни*�дире*тора

3.�Заст�пни*�дире*тора

4.�Відділ�*адрів

5.�Відділ�прийом��звернень

6.�Відділ�взаємодії�з��ромадсь*істю�та�засобами�масової�інформації

7.�Відділ�зворотно�о�зв’яз*�

8.�Аналітичний�відділ

9.�Відділ�*онтролю

10.�Відділ�взаємодії�з�державною��становою�«Урядовий�*онта*тний�центр»�та�прийом��звер-

нень�через�Інтернет

11.�Юридичний�відділ

12.�Відділ�б�х�алтерсь*о�о�облі*��та�звітності

13.�Відділ�впровадження�та�с�провод��інформаційних�систем�та�прийом��звернень�*аналами

еле*тронно�о�зв’яз*�

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про затвердження змін до Положення 
про апарат виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 712 від 17 липня 2015 року

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Затвердити�зміни�до�Положення�про�апарат

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

ївсь*ої�місь*ої�державної�адміністрації),�затвер-

джено�о�розпорядженням�ви*онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�07�вересня�2011�ро*�

№ 1627,�що�додаються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

17.07.2015�р.�№�712

Зміни до Положення про апарат виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Абзац�четвертий�п�н*т��8�Положення�ви*ласти���та*ій�реда*ції:�

«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��о-

лови»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до Положення про комунальну 
науково#дослідну установу «Науково#дослідний інститут

соціально#економічного розвитку міста»
Розпорядження № 711 від 17 липня 2015 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 4 Закону України «Про державну ре#
єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015
року № 412/1277 «Про визначення розміру статутного капіталу комунальної науково#дослідної установи «На#
уково#дослідний інститут соціально#економічного розвитку міста», з метою приведення у відповідність до ви#
мог законодавства України:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�*о-

м�нальн��на�*ово-дослідн���станов��«На�*ово-

дослідний�інстит�т�соціально-е*ономічно�о

розвит*��міста»,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�Київсь*ої�місь*ої�державної�адміністрації

від�14�липня�2005�ро*��№ 1263,�що�додають-

ся.

2.�Ком�нальній�на�*ово-дослідній��станові

«На�*ово-дослідний�інстит�т�соціально-е*оно-

мічно�о�розвит*��міста»�в��становленом��по-

ряд*��забезпечити�державн��реєстрацію�змін

до�Положення�про�*ом�нальн��на�*ово-дослід-

н���станов��«На�*ово-дослідний�інстит�т�со-

ціально-е*ономічно�о�розвит*��міста»,�затвер-

джено�о�розпорядженням�Київсь*ої�місь*ої

державної�адміністрації�від�14�липня�2005�ро-

*��№ 1263.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��

Київсь*ої�місь*ої�ради�

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

17.07.2015�р.�№�711

ЗМІНИ
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМУНАЛЬНУ НАУКОВО#ДОСЛІДНУ

УСТАНОВУ «НАУКОВО#ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО#
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА»
(ідентифікаційний номер 33643377)

(Зміни�є�невід’ємною�частиною�Положення�про��ом�нальн��на��ово-дослідн���ста-

нов��«На��ово-дослідний�інстит�т�соціально-е�ономічно�о�розвит���міста»)

1.�П�н*т�5.3�Положення�ви*ласти�в�та*ій�реда*ції:

«5.3.�Розмір�стат�тно�о�*апітал��Інстит�т��становить�2 248 100,�00�(два�мільйони�двісті�со-

ро*�вісім�тисяч�сто)��ривень.»

2.�Доповнити�п�н*т�6.1.�Положення�підп�н*том�6.1.6�та*о�о�зміст�:

«6.1.6.�Інстит�т�від*риває�розрах�н*ові�(поточні)�та�інші�рах�н*и�для�збері�ання�*оштів�і�здійс-

нення�всіх�видів�розрах�н*ових,�*редитних�і�*асових�операцій���бан*івсь*их��становах,�за�по-

�одженням�з�ор�аном,�до�сфери��правління�я*о�о�віднесено�Інстит�т,�в��становленом��поряд-

*�.»

3.�Підп�н*т�7.3.7�п�н*т��7.3�Положення�ви*ласти�в�та*ій�реда*ції:

«7.3.7.�Видає���межах�своєї�*омпетенції�на*ази,�розпорядження�та�перевіряє�їхнє�ви*онан-

ня,�від*риває�рах�н*и�в��становах�бан*ів�У*раїни�та�ор�анах�Державної�*азначейсь*ої�сл�жби

У*раїни�за�по�одженням�з�ор�аном,�до�сфери��правління�я*о�о�віднесено�Інстит�т,��*ладає

��оди,�в�том��числі�тр�дові.»

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про визнання деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

такими, що втратили чинність
Розпорядження № 709 від 17 липня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адмі#
ністративні послуги» та з метою приведення нормативно#правових актів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства Укра#
їни:

Визнати�та*ими,�що�втратили�чинність,�роз-

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

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

трації):

від�20�серпня�2013�ро*��№ 1432�«Про�за-

твердження�Положення�про�Управління�(центр)

надання�адміністративних�посл���апарат��ви-

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

ївсь*ої�місь*ої�державної�адміністрації)»;

від�15�жовтня�2014�ро*��№ 1135�«Про�вне-

сення�змін�до�Положення�про�Управління

(центр)�надання�адміністративних�посл���апа-

рат��ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої�місь*ої�ра-

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

ції)»;

від�24�березня�2014�ро*��№ 278�«Про�за-

твердження�Ре�ламент��Управління�(центр�)

надання�адміністративних�посл���апарат��ви-

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

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

Голова В. Кличко
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Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

Розпорядження № 713 від 20 липня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само#

врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое*т�рішення�Київсь*ої�місь*ої

ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь*ої

місь*ої�ради�від�28�січня�2015�ро*��№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі*»,�що�до-

дається.

2.�Департамент��фінансів�ви*онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та�за-

твердження�Київсь*ої�місь*ої�ради�прое*т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь*ої�місь*ої�ради�від�28�січня�2015�ро*��№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі*».

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

ня�залишаю�за�собою.
Виконуючий обов’язки голови 

П. Пантелеєв

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

Розпорядження № 736 від 24 липня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Мініс#

трів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам зем#
лі та землекористувачам» та з метою здійснення розрахунків із землекористувачами, земельні ділянки, будів#
лі та споруди яких попадають в зону будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві:

1.�У�п�н*ті�2�розпорядження�ви*онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�26��р�дня�2011�ро-

*��№ 2490�«Про�затвердження�а*та�від�08.12.2011

№ 35�*омісії�з�вирішення�земельно-майнових

питань�і�визначення�та�відш*од�вання�збит*ів

власни*ам�землі�та�земле*орист�вачам»�сло-

ва�та�цифри�«до�31��р�дня�2013�ро*�»�заміни-

ти�словами�та�цифрами�«до�30�червня�2016

ро*�».

2.�У�п�н*ті�2�розпорядження�ви*онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�12�червня�2012�ро-

*��№ 994�«Про�затвердження�а*та�від�17.05.2012

№ 41�*омісії�з�вирішення�земельно-майнових

питань�і�визначення�та�відш*од�вання�збит*ів�влас-

ни*ам�землі�та�земле*орист�вачам»�слова�та

цифри�«до�31��р�дня�2013�ро*�»�замінити�сло-

вами�та�цифрами�«до�30�червня�2016�ро*�».

3.�У�п�н*ті�2�розпорядження�ви*онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�10�серпня�2012�ро-

*��№ 1422�«Про�затвердження�а*та�від�11.07.2012

№ 42�*омісії�з�вирішення�земельно-майнових

питань�і�визначення�та�відш*од�вання�збит*ів�влас-

ни*ам�землі�та�земле*орист�вачам»�слова�та

цифри�«до�31��р�дня�2013�ро*�»�замінити�сло-

вами�та�цифрами�«до�30�червня�2016�ро*�».

4.�У�п�н*ті�2�розпорядження�ви*онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�17�жовтня�2012�ро-

*��№ 1820�«Про�затвердження�а*та�від�11.07.2012

№ 44�*омісії�з�вирішення�земельно-майнових

питань�і�визначення�та�відш*од�вання�збит*ів

власни*ам�землі�та�земле*орист�вачам»�сло-

ва�та�цифри�«дванадцять�місяців�з�дня�йо�о�за-

твердження»�замінити�словами�та�цифрами�«до

30�червня�2016�ро*�».

5.�У�п�н*ті�2�розпорядження�ви*онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�3�*вітня�2013�ро*��№ 448

«Про�затвердження�а*тів�від�20.02.2013�№ 45�та

від�20.02.2013�№ 46�*омісії�з�вирішення�земель-

но-майнових�питань�і�визначення�та�відш*од�-

вання�збит*ів�власни*ам�землі�та�земле*орист�-

вачам»�слова�та�цифри�«дванадцять�місяців�з

дня�йо�о�затвердження»�замінити�словами�та

цифрами�«до�30�червня�2016�ро*�».

6.�У�п�н*ті�2�розпорядження�ви*онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�3�*вітня�2013�ро-

*��№ 449�«Про�затвердження�а*та�від�20.02.2013

№ 47�*омісії�з�вирішення�земельно-майнових

питань�і�визначення�та�відш*од�вання�збит*ів

власни*ам�землі�та�земле*орист�вачам»�сло-

ва�та�цифри�«дванадцять�місяців�з�дня�йо�о�за-

твердження»�замінити�словами�та�цифрами�«до

30�червня�2016�ро*�».

7.�У�п�н*ті�2�розпорядження�ви*онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�24�січня�2014�ро-

*��№ 62�«Про�затвердження�а*та�від�15.11.2013

№ 49�*омісії�з�вирішення�земельно-майнових

питань�і�визначення�та�відш*од�вання�збит*ів

власни*ам�землі�та�земле*орист�вачам»�сло-

ва�та�цифри�«дванадцять�місяців�з�дня�йо�о�за-

твердження»�замінити�словами�та�цифрами�«до

30�червня�2016�ро*�».
Виконуючий обов’язки голови 

І. Ніконов

Про перезатвердження робочого проекту 
«Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення 

обороноздатності держави». Опорні пункти «Новотроїцьке»,
«Дачне», «Висота 143,0», «Муравко», «Новосергіївка» 

(Коригування)
Розпорядження № 728 від 23 липня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 1 травня 201 1 року № 560 «Про затвердження По#
рядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чин#
ність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1.�Перезатвердити�робочий�прое*т�«Б�дів-

ництво�інженерних�спор�д�з�метою�зміцнення

обороноздатності�держави».�Опорні�п�н*ти�«Но-

вотроїць*е»,�«Дачне»,�«Висота�143,0»,�«М�рав-

*о»,�«Новосер�іїв*а»�(Кори��вання),�врахов�-

ючи�е*спертний�звіт�державно�о�підприємства

«Спеціалізована�державна�е*спертна�ор�ані-

зація —�Центральна�сл�жба�У*раїнсь*ої�дер-

жавної�б�дівельної�е*спертизи»�від�10�липня

2015�ро*��№ 00-0954/1-15/КД�щодо�роз�ляд�

*ошторисної�частини�прое*тної�до*�ментації

за�робочим�прое*том,�з�та*ими�основними�тех-

ні*о-е*ономічними�по*азни*ами:

Кіль*ість�опорних�п�н*тів —�5�шт.;�*іль*ість

спор�д�— 119�шт.;�довжина�о*опів,�ходів�спо-

л�чення —�1 1957,0�м.�п.

За�альна�*ошторисна�вартість�б�дівництва

��поточних�цінах�станом�на�10�червня�2015�р.

с*ладає�16663,299�тис.��рн,���том��числі:�б�ді-

вельні�роботи —13422,414�тис.��рн;�інші�ви-

трати —�3240,885�тис.��ривень.

Із�за�альної�*ошторисної�вартості�по�чер�ах

б�дівництва:

Кошторисна�вартість�першої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н*т�«Новотроїць*е»�2830,440

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

2268,524�тис.��рн.;�інші�витрати�— 561,916�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�др��ої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н*т�«Дачне» —�3472,713�тис.

�рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —�2800,332

тис.��рн;�інші�витрати�— 672,381�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�третьої�чер�и�б�дів-

ництва,�опорний�п�н*т�«Висота�143,0» —

3681,079�тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�ро-

боти —�2970,304�тис.��рн;�інші�витрати —

710,775�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�четвертої�чер�и�б�дів-

ництва,�опорний�п�н*т�«М�рав*о» —�3621,449

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

2931,959�тис.��рн.;�інші�витрати�— 689,490�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�п’ятої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н*т�«Новосер�іїв*а» —�3057,618

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи�2451,295

тис.��рн,�інші�витрати —�606,323�тис.��ривень.

2.�Ви*ористання�*оштів�на�по*риття�ризи*�

(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним�*ошторис-

ним�розрах�н*ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни*�б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�валь-

них�до*�ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір*и�в��становленом��поряд*�.

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

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

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

трації)�від�21�*вітня�2015�ро*��№ 379�«Про�за-

твердження�робочо�о�прое*т��«Б�дівництво�ін-

женерних�спор�д�з�метою�зміцнення�оборо-

ноздатності�держави.�Опорні�п�н*ти�«Ново-

троїць*е»,�«Дачне»,�«Висота�143,0»,�«М�рав-

*о»,�«Новосер�іїв*а».

4.�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.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна 
громада Української Православної Церкви Почаївської Ікони

Божої Матері у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 705 від 17 липня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву гро#
мадян від 02 квітня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 07 лютого 2015 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�У*раїнсь*ої�Православної

Цер*ви�Почаївсь*ої�І*они�Божої�Матері���Дніпровсь*ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

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

розпоряднику бюджетних коштів — Оболонській районній 
в місті Києві державній адміністрації, фінансування 

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

Розпорядження № 727 від 23 липня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 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 роз#
витку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту в Оболонському районі:

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

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

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

Оболонсь*ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації,�фінанс�вання�я*их�передбачено

Про�рамою�е*ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит*��м.�Києва�на�2015�рі*,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�25�люто�о�2015�ро*��№ 154�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�22�*вітня�2015�ро*�

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

додається.
Виконуючий обов’язки голови 

І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
«Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 735 від 24 липня 2015 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет
міста Києва на 2015 рік», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��*ом�наль-

но�о�підприємства�«Автотранспортне�підпри-

ємство�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої�місь*ої

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

ції)»,�затверджено�о�розпорядженням�ви*о-

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

сь*ої�місь*ої�державної�адміністрації)�від�05

серпня�2011�ро*��№ 1376,�що�додаються.

2.�Дире*тор��*ом�нально�о�підприємства

«Автотранспортне�підприємство�ви*онавчо�о

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

державної�адміністрації)»�Власов��В.�М.�забез-

печити�реєстрацію�змін�до�Стат�т����поряд*�,

встановленом��за*онодавством�У*раїни.

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.
Виконуючий обов’язки голови 

І. Ніконов

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

24.07.2015�р.�№�735

Зміни

до�Стат�т���ом�нально�о�підприємства�«АВТОТРАНСПОРТНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�

ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)»

(Ідентифі�аційний��од�04012460)

(Цей�до*�мент�є�невід’ємною�частиною�Стат�т��*ом�нально�о�підприємства

«Автотранспортне�підприємство�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої�місь*ої�ради

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

П�н*т�5.4�розділ��5�Стат�т��ви*ласти���новій�реда*ції:

«5.4.�Стат�тний�*апітал�Підприємства�с*ладає�5�510�000��рн�(п’ять�мільйонів�п’ятсот�десять

тисяч��ривень).»
Керівник апарату В. Бондаренко
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 
«Про вдосконалення порядку здійснення внутрішнього 

фінансового контролю підприємств, установ та організацій 
комунальної форми власності міста та районів міста Києва, 

а також державних підприємств, що перебувають у сфері 
управління виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 755 від 3 серпня 2015 року

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України, статей 17, 29 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151 «Про організаційно-пра-
вові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту», з метою підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіаль-
ної громади міста Києва:

Унести  зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 «Про вдосконалення порядку здійснення внутрішнього фінан-
сового контролю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста та районів міста Ки-
єва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації)», виклавши його в новій редакції:

«Про деякі питання функціонування Інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит»
Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України, статей 17, 29 Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151 «Про організаційно-пра-
вові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту», з метою забезпечення про-
зорості та відкритості закупівель товарів, робіт та послуг, формування конкурентного середовища, ефектив-
ного управління бюджетними коштами:

1.�Затвердити�передавальний�а�т��правління���справах�жіно�, інвалідів, ветеранів війни�та

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

ЄДРПОУ), що�додається.

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.Б.�
Виконуючий обов’язки голови 

І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження передавального акта управління 
у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни 

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

Розпорядження № 718 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-під-

приємців», підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 107 Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року
№ 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03 лютого 2015 року № 89 «Про здійснення організаційно-правових заходів
щодо реорганізації управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою забезпечення завершення про-
цедури з реорганізації, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна громада
Української Православної Церкви Київського Патріархату 

Святого Апостола та Євангеліста Іоана Богослова 
у Солом’янському районі м. Києва»

Розпорядження № 719 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 18 червня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 20 травня 2015 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�аніза-

ції�«Релі�ійна��ромада�У�раїнсь�ої�Православ-

ної�Цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат��Свято�о

Апостола�та�Єван�еліста�Іоана�Бо�ослова��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додає-

ться.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

1.�Керівни�ам�підприємств,��станов�та�ор-

�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва

(далі —�підприємства,��станови�та�ор�аніза-

ції),�при�здійсненні�за��півель�товарів,�робіт

та�посл���(далі —�за��півлі):

1.1.�Кер�ючись�Інстр��цією��орист�вачів

(далі —�Інстр��ція),�я�а�розміщена�на�інтер-

нет-порталі�«Київа�дит»�та�має�стат�с�офі-

ційно�о�до��мент�,�ознайомитися�з�ф�н�ціо-

нальними�можливостями�та�особливостями

інформаційно-аналітичної�системи�інтернет-

портал��«Київа�дит»�(http://kyivaudit.gov.ua)

(далі —�Система).

1.2.�Протя�ом�10�днів�з�дня�виход��цьо�о

розпорядження�або�з�дати�реєстрації���вста-

новленом��поряд���підприємства,��станови

та�ор�анізації�зареєстр�вати�в�Системі�на

підставі�форм,�розміщених�на�інтернет-пор-

талі�«Київа�дит»,�я�і�заповнюються�відповід-

но�до�Інстр��ції�та�засвідч�ються�підписом

�ерівни�а�підприємства,��станови�чи�ор�ані-

зації,�с�ріплюються�печат�ою�(в�разі�наявно-

сті).

1.3.�Своєчасно�здійснювати�внесення�інфор-

мації,�що�витребов�ється,�облі�ов�ється,�на-

�опич�ється�Системою,�та�її�а�т�алізацію�від-

повідно�до�Інстр��ції.

1.4.�Інформацію�про�за��півлі�2015�та�на-

ст�пних�ро�ів,�всі�до�овори�попередніх�ро�ів,�по

я�их���2015�році�б�де�продовжено�постачання

товарів,�ви�онання�робіт�та�надання�посл���або

здійснення�платежів,�а�та�ож�зміни�до�та�их

до�оворів,�інш��інформацію,�що�витребов�є-

ться,�облі�ов�ється,�на�опич�ється�Системою,

вводити�в�Систем��з�наст�пним�додаванням

поточної�інформації�відповідно�до�Інстр��ції.

1.5.�При�здійсненні�за��півель�забезпечити

внесення�інформації�до�інформаційно-аналі-

тичної�системи�інтернет-портал��«Київа�дит»

відповідно�до�вимо��(етапів,�форм,���терміни�та

��ви�ляді),�що�в�азані���додат���1�до�цьо�о�роз-

порядження.�Я��винято�,���о�ремих�випад�ах,

пов’язаних�із�відс�тністю�технічних�можливос-

тей,�зазначен��інформацію�надавати�до�Де-

партамент��вн�трішньо�о�фінансово�о��онтро-

лю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)���ви�ляді�завірених�належним�чи-

ном��опій�до��ментів.

Всі�запити,�відповіді,�за�важення,�листи,

роз’яснення,�повідомлення�тощо,�я�і�здійсню-

ються�з�ви�ористанням�Системи,�вважаються

та�ими,�що�мають�стат�с�офіційно�о�до��мен-

т��та�передбачають�відповідне�реа��вання.

2.�Встановити,�що:

2.1.�До�овори�про�за��півлю�та�зміни�до�них,

до��менти,�що�підтвердж�ють�ви�онання�та-

�их�до�оворів�віз�ються�відповідно�до�додат-

�а�2�до�цьо�о�розпорядження��ерівни�ами�влас-

них�підрозділів�вн�трішньо�о�фінансово�о��он-

тролю�чи�посадовими�особами,�відповідаль-

ними�за�здійснення�вн�трішньо�о�фінансово-

�о��онтролю,��ерівни�ами��оловних�розпоряд-

ни�ів��оштів,�я�им�підпоряд�овані�підприєм-

ства,��станови�чи�ор�анізації,��ерівни�ом�Де-

партамент��вн�трішньо�о�фінансово�о��онтро-

лю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�в�залежності�від�лімітів�с�м�право-

чинів,�що�встановлюється�для�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій�Київсь�им�місь�им��о-

ловою�за�поданням��ерівни�а�Департамент�

вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�ди-

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

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

2.2.�Термін�роз�ляд��до��ментів,�зазначе-

них���підп�н�ті�2.1�цьо�о�п�н�т�,�не�повинен

перевищ�вати�5�робочих�днів�з�дня�їх�отри-

мання.

2.3.�Вимо�и�цьо�о�п�н�т��не�поширюються

на�до�овори�щодо�за��півлі�еле�тричної�енер-

�ії,�посл���з�її�постачання,�передачі�та�розпо-

діл�,�централізовано�о�постачання�теплової

енер�ії,�посл���з�централізовано�о�водопоста-

чання�та�водовідведення.

3.�Керівни�и�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій�нес�ть�персональн��відповідальність

за�забезпечення:

3.1.�Вивчення�середньорин�ових�цін�на�то-

вари,�роботи�та�посл��и,�на�базі�я�их�визначає-

ться�(з�врах�ванням�очі��ваних�цін,�я�і�ви�о-

ристов�вались�при�під�отовці�відповідних�бю-

джетних�запитів)�доп�стимий�рівень�ціни,�що

повинен�б�ти�зазначений�в�об�р�нт�ванні�до-

цільності�за��півлі,�її�обся�ів,�я�існих�хара�те-

ристи�,�до��ментації��он��рсних�тор�ів�та�за-

питі�цінових�пропозицій.

3.2.�Належно�о�вивчення�та�аналіз��рішень

власно�о��омітет��з��он��рсних�тор�ів�з�ме-

тою�визначення�їх�е�ономічної�об�р�нтованно-

сті�та�вжиття�відповідних�заходів�реа��вання.

3.3.�Ефе�тивно�о�ви�ористання�бюджетних

�оштів,�зал�чення�е�ономічно-ефе�тивних��час-

ни�ів,���ладання�е�ономічно�обґр�нтованих

до�оворів�із�врах�ванням�ре�омендацій�щодо

�мов�до�овор��з�ідно�з�додат�ом�3�до�цьо�о

розпорядження.

3.4.�Врах�вання�за�важень�і�ре�омендацій

Департамент��вн�трішньо�о�фінансово�о��он-

тролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та�власних�підрозділів�вн�трішньо-

�о�фінансово�о��онтролю�чи�осіб,�відповідаль-

них�за�здійснення�вн�трішньо�о�фінансово�о

�онтролю,�та�вжиття�необхідних�заходів�щодо

їх�ви�онання.

3.5.�Ви�онання�вимо��п�н�т��1�цьо�о�розпо-

рядження.

4.�Керівни�ам�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій:

4.1.�Протя�ом�місяця�з�дня�видання�цьо�о

розпорядження�в�межах�за�альної�штатної�(�ра-

ничної)�чисельності�працівни�ів�створити�під-

розділи�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю

або�визначити�посадових�осіб,�відповідальних

за�здійснення�вн�трішньо�о�фінансово�о��он-

тролю,�з�підпоряд��ванням�безпосередньо��е-

рівни���підприємства,��станови�та�ор�анізації

та�направити��опії�відповідних�до��ментів�(на-

�азів,�розпоряджень�тощо)�разом�із�зраз�ами

особистих�підписів�призначених�посадових

осіб�до�Департамент��вн�трішньо�о�фінансо-

во�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

4.2.�Здійснювати��оординацію�роботи�під-

розділів�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю

та�осіб,�відповідальних�за�здійснення�вн�тріш-

ньо�о�фінансово�о��онтролю,�спільно�з�дире�-

тором�Департамент��вн�трішньо�о�фінансо-

во�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

4.3.�Призначати�на�посад��(по�ладати�ви-

�онання�обов’яз�ів�здійснення�вн�трішньо�о

фінансово�о��онтролю)�та�звільняти�з�посади

(припиняти�ви�онання�обов’яз�ів�здійснення

вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю)��ерівни-

�ів�підрозділів�вн�трішньо�о�фінансово�о��он-

тролю�та�посадових�осіб,�відповідальних�за

здійснення�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтро-

лю,�за�по�одженням�з�дире�тором�Департа-

мент��вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та

а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�за�винят�ом�випад�ів�звільнення�зазначе-

них���цьом��п�н�ті�осіб,�за���одою�сторін�та�за

ініціативою�працівни�а.

4.4.�Ре�оменд�вати��вести��ерівни�ів�під-

розділів�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю

та�посадових�осіб,�відповідальних�за�здійснен-

ня�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю,�до

с�лад��відповідних��оле�ій�стр��т�рних�підроз-

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

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

та��омітетів�з��он��рсних�тор�ів�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій.

4.5.�Забезпечити�віз�вання��ерівни�ами�під-

розділів�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю

чи�посадовими�особами,�відповідальними�за

здійснення�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтро-

лю,�до�оворів�про�за��півлю�та�змін�до�них,

до��ментів,�що�підтвердж�ють�їх�ви�онання.

4.6.�Забезпечити�надання�посадовими�осо-

бами�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�за

запитами��ерівни�ів�власних�підрозділів�вн�т-

рішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�посадових

осіб,�відповідальних�за�здійснення�вн�тріш-

ньо�о�фінансово�о��онтролю,�необхідної�ін-

формації�в�повном��обсязі,�в�належном��ви-

�ляді�та�в��становлені�терміни.

4.7.�За�десять�робочих�днів�до�оприлюднен-

ня�інформації�про�проведення�процед�ри�за-

��півлі�надавати�Департамент��вн�трішньо�о

фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�об�р�нт�вання�до-

цільності�за��півлі,�її�обся�ів,�я�існих�хара�те-

ристи�,�доп�стимо�о�рівня�та�очі��ваної�ціни,

вартості�за��півлі,�до��ментацію��он��рсних

тор�ів,�запит�цінових�пропозицій,�запрошен-

ня�до�пере�оворної�процед�ри�для�вивчення

та,���разі�необхідності,�необхідно�о�реа��ван-

ня.

Термін�вивчення�та�реа��вання�на�до��мен-

ти,�зазначені���абзаці�першом��цьо�о�підп�н�-

т�,�не�повинен�перевищ�вати�10�робочих�днів

з�дня�їх�отримання.

Оприлюднення�інформації�про�проведення�про-

цед�ри�за��півлі�здійснювати�з��рах�ванням

відс�тності�за�важень�з�бо���Департамент�

вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�ди-

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

жавної�адміністрації).

5.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�разом�з�Департамен-

том��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онав-

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

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

том�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та

а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�протя�ом�двох�місяців�з�дня�видання�цьо-

�о�розпорядження,���разі�необхідності,�забез-

печити�внесення�змін�до��становчих�до��мен-

тів�(стат�тів,�положень)�підпоряд�ованих�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�а�та�ож��он-

тра�тів�з��ерівни�ами��ом�нальних�підпри-

ємств,�я�ими�передбачити�персональн��від-

повідальність�(в�том��числі�розірвання��он-

тра�т�)��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор-

�анізацій�за�недотримання�вимо��цьо�о�роз-

порядження,�а�та�ож�доп�щення�неефе�тив-

них��осподарсь�их�операцій,�правочинів,�прий-

няття�неефе�тивних��правлінсь�их�рішень�в

�становленом��поряд��.
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6.�Департамент
�вн
трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та

а
дит
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�постійно�здійснювати:

6.1.�Необхідні�інформаційні,�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�з�метою�мінімізації�ризи�ів�недотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�та�цьо�о�розпорядження�при�здійснен-

ні�за�
півель.

6.2.�Реєстрацію,�технічний,�інформаційний�та��онс
ль-

тативний�с
провід��орист
вачів�Системи�та�а�т
алізацію

Інстр
�ції�до�неї.

7.�Взяти�до�відома,�що�Департамент�вн
трішньо�о�фі-

нансово�о��онтролю�та�а
дит
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київ-

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

ції)�може�направляти�Департамент
�фінансів�ви�онавчо�о

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

адміністрації),�фінансовим�
правліням�(відділам)�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій�та/або�іншим��олов-

ним�розпорядни�ам�бюджетних��оштів�інформаційні�лис-

ти�щодо�процед
р�за�
півель,�
�ладання�до�оворів�або�ін-

шої�інформації,�що�ідентифі�
ють�операції,�я�і�мож
ть�міс-

тити�ризи�и�пор
шень�чи�неефе�тивно�о�ви�ористання�бю-

джетних��оштів.�Департамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

ністрації),�фінансові�
правління�(відділи)�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій,�інші��оловні�розпорядни�и

бюджетних��оштів�при�фінанс
ванні�за�
півель�повинні�вра-

хов
вати�надіслані�Департаментом�вн
трішньо�о�фінансо-

во�о��онтролю�та�а
дит
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�зазна-

чені�інформаційні�листи.

8.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпоряджен-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�01��р
дня�2008�ро�


№1670�«Про�впоряд�
вання�здійснення�за�
півель�підпри-

ємствами,�
становами�та�ор�анізаціями��ом
нальної�фор-

ми�власності�міста�та�районів�міста�Києва,�а�та�ож�держав-

ними�підприємствами,�що�знаходяться�
�сфері�
правління

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

�ої�державної�адміністрації)».

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

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

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва каналізаційної мережі Дочірнього підприємства «ІНТЕРГАЛ)БУД»

товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ»
Розпорядження № 720 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Дочірнього підприємства
«ІНТЕРГАЛ)БУД» товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» (лист від 10 березня 2015 року № 10)03/2015 — дкв
та протокол загальних зборів учасників товариства від 28 січня 2015 року № 28)01)15), з метою надійного утримання та якісного об)
слуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом
нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�і�передати�
�володін-

ня�та��орист
вання�п
блічном
�а�ціонерном
�товариств


«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»��аналізаційн
�ме-

реж
�Дочірньо�о�підприємства�«ІНТЕРГАЛ-БУД»�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�«ФІРМА�«ІНТЕРГАЛ»

з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на�
мовах,�визначених

У�одою�про�передач
�в�
правління�від�ритом
�а�ціонер-

ном
�товариств
�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»

майна,�що�є��ом
нальною�власністю�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�від�20�листопада�2003�ро�
�(в�реда�-

ції�до�овор
�на�володіння�та��орист
вання�майном�те-

риторіальної��ромади�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�адміністрації)�вжити�заходів�щодо�прий-

мання —�передачі��аналізаційної�мережі,�зазначеної�


п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

�ласти�на�заст
пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна громада Повного
Євангелія «Божа Нація» у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 723 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 23 червня

2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 20 травня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу вико)
навчої влади:

Зареєстр
вати�Стат
т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Повно�о�Єван�елія�«Божа�Нація»�
�Дарниць�ом


районі�м.�Києва»,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна громада 
(помісна церква) Християн Віри Євангельської «Найсвятіша Святиня» 

у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 724 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 24 червня
2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 07 червня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконав)
чої влади:

Зареєстр
вати�Стат
т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�(помісна�цер�ва)�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої

«Найсвятіша�Святиня»�
�Дніпровсь�ом
�районі�м.�Києва»,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов
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ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ “ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ”
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Íàï³âï³ä-
âàë

Õàðê³âñüêå
øîñå, 7 81,90

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-

ëåííÿ (ðåìîíò ïðîôåñ³éíîãî óñòàòêóâàííÿ)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2015

5% 55,63 4556,25

Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà
â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ,áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ Óïðàâë³ííÿ áóõãàëòåðñüêîãî
îáë³êó òà çâ³òíîñò³.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ
ñëóæáîþ.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â — ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà
â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò,ìàã³ñòð.
Îáë³ê çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çíàííÿ áóõãàëòåðñüêî¿ ïðîãðàìè 1Ñ— áóõãàëòåð³ÿ 7.7 òà êîìï'þòåðíî¿
ïðîãðàìè “M.E.Doc”.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â -01044, âóë.Õðåùàòèê, 36,Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-73-80.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Åêî Ãðîìàäà” òà ÒÎÂ “Ïàíîðàìà Íîâà” ïîâ³-
äîìëÿþòü, ùî íà áàãàòî÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ïî÷àëè ïðîâîäèòèñü
ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè âîäîéìè Ìèêîëàé÷èê ³ ÷àñòèíè çàòîêè Ãàëåðíà
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ äëÿ ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó òà îçäîðîâ-
ëåííÿ âîäîéìè, äå çàìîâíèêîì âèñòóïàº Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “Óêð-
âîäñåðâ³ñ” Äåðæâîäàãåíòñòâà Óêðà¿íè.

Íàäñèëàéòå ïðîïîçèö³¿ íà àäðåñó eko-gromada@ukr.net

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó î6'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ Êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà

“Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1 “Ñîëîì'ÿíñüêîãî paéîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ïðîñï. Êîñ-
ìîíàâòà Êîìàðîâà, 3, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,00 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòî-
ìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 294,03 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
¹ 1” Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 03065, ì. Êè¿â, ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 3, òåë. 408-80-02.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41. Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/23168/15 çà ïîçîâîì Àíòîíîâî¿
Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà
ñêàñóâàòè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 442 â³ä 30.04.2015 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ
òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â òà ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

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

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 45070

16 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹168(4764)
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ÄÎÇÂ²ËËß

ÄÎÐÅÂÎËÞÖ²ÉÍ² âàòí³ ³ãðàøêè,
àíãåë³â, ñïëåòåíèõ ç ëîçè, ðîçïèñ-
í³ êóë³ òà íîâîð³÷í³ ìàêåòè ðàêåò
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè â Öåíòð³
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ,
äå ïðîéøëî Ñâÿòî íîâîð³÷íî¿ ³ã-
ðàøêè. ßê ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà Öåíòðó Îëüãà Ìóçè÷åíêî
â ðàìêàõ ïðîåêòó áóëà îðãàí³çî-
âàíà åêñïîçèö³ÿ ÿëèíêîâèõ ïðè-
êðàñ, çîêðåìà, ñó÷àñíèõ, àâòîð-
ñüêèõ òà âåëèêà êîëåêö³ÿ ñòàðî-
âèííèõ. Îñòàíí³ì â³äâîäèòüñÿ îñî-
áëèâå ì³ñöå, àäæå öå ò³ ³ãðàøêè,
ÿê³ êóïóâàëè íàø³ áàáóñ³ ÷è ä³äó-
ñ³, ³ ÿê³ âíóêè òà ïðàâíóêè áåðå-
æóòü ÿê ðåë³êâ³¿.

«Â êîëåêö³ÿõ º ùå äîðåâîëþ-
ö³éí³ ³ãðàøêè, ðàäÿíñüêîãî ïåð³î-
äó, 40-50-60-òèõ ðîê³â. ª é ï³çí³ø³.
² òî âñå ðîäèíí³ êîëåêö³¿. Òîáòî,
öå ò³ ðå÷³, ÿêèìè ³ äîñ³ ïðèêðàøà-
þòü ÿëèíêè, íåçâàæàþ÷è íà áàãà-
òèé àñîðòèìåíò ñó÷àñíèõ ïðèêðàñ.
Ñòàð³ ³ãðàøêè ö³íóþòü,áî öå ðîäèí-
íà ³ñòîð³ÿ»,— çàçíà÷èëà Îëüãà Ìó-
çè÷åíêî ³ äîäàëà, ùî íà âèñòàâêó
õòîñü ñàì ïðèíîñèâ ñâî¿ ³ãðàøêè,
àáî æ ïðàö³âíèêè Öåíòðó â³äøóêó-
âàëè òàê³ óí³êàëüí³ êîëåêö³¿.

«Íàïðèêëàä, ÿ äàâíî çíàëà, ùî
Ëàäà Ëóç³íà çáèðàº òàê³ ³ãðàøêè.
Ó íå¿ âåëè÷åçíà êîëåêö³ÿ ÿëèíêî-
âèõ ïðèêðàñ. Âîíà ó íàñ âæå âè-
ñòàâëÿëàñü â 2011 ðîö³, ³ ñèìâîë³÷-
íî, ùî ÷åðåç 5 ðîê³â ¿¿ êîëåêö³ÿ

çíîâó ïðåäñòàâëåíà òóò»,— ðîçïî-
â³ëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà ³ äîäà-
ëà, ùî ñåðåä åêñïîíàò³â â³äîìî¿
ïèñüìåííèö³ áàãàòî ³ãðàøîê ç âà-
òè â³êîì 100-150 ðîê³â.

Â ö³ëîìó æ â åêñïîçèö³¿ ïðåä-
ñòàâëåíî â³ñ³ì ðîäèííèõ êîëåê-
ö³é. Äåÿê³ âëàñíèêè çàáåðóòü ðà-
ðèòåòè íàçàä, à äåÿê³ çàëèøàòüñÿ
íà çáåð³ãàíí³ â Öåíòð³. «Òîáòî íàì
äîâ³ðèëè öþ êîëåêö³þ, ³ ìè âíåñ-
ëè ¿õ ó ôîíäîâ³ ç³áðàííÿ Öåíòðó ³
áóäåìî äáàéëèâî çáåð³ãàòè»,— ñêà-
çàëà Îëüãà Ìóçè÷åíêî.

Â³äâ³äóâà÷³ òàêîæ ìîãëè ïîáà-
÷èòè ³ ñó÷àñí³ ³ãðàøêè ç âîâíè,
ïëåòåí³ ãà÷êîì, ç ñîëîìè, äåðåâà,
òåêñòèëüí³, ç òðàâè. ² íàâ³òü ¿ñò³â-
í³. Çà ñëîâàìè Îëüãè Ìóçè÷åíêî,
áóëî ñïåö³àëüíî îôîðìëåíî òðè
ôîòîìàéäàí÷èêè ç ÿëèíêàìè. ² äâ³
ç íèõ ïðèêðàøàëèñÿ áóáëèêàìè,
ìàíäàðèíêàìè, ÿáëóêàìè, öóêåð-
êàìè, ÿê³ ä³òÿì äîçâîëÿëîñü çí³-
ìàòè ³ ¿ñòè. Âçàãàë³ ðîçìà¿òòÿ ³ã-
ðàøîê íà âèñòàâö³ âðàæàëî. Çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ðîçïîâ³ëà, ùî
åêñïîçèö³ÿ ïîêàçàëà, ÿê çì³íþâà-
ëàñÿ ìîäà íà ³ãðàøêè, çîêðåìà â
ñòîëèö³. Òàê âîíà â³äì³òèëà, ùî
êèÿíè çàçâè÷àé ïðèòðèìóâàëèñÿ
çàãàëüíèõ òåíäåíö³é.

«Ïîïóëÿðí³ñòü ³ãðàøîê â ñòî-
ëèö³ 100-50 ðîê³â òîìó áóëà òàêîþ
æ, ÿê ³ ïî âñ³é êðà¿í³. Íàïðèêëàä,
íà ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ ïîëþáëÿ-

ëè âàòí³ ³ãðàøêè. ² êèÿíè ¿õ çáèðà-
ëè. Ó 40-³ ðîêè áóëè ³ãðàøêè ç³
ñêëÿíèõ òðóáî÷îê, ñêëÿí³ ã³ðëÿí-
äè. Çà ïåð³îäó Ìèêèòè Õðóùîâà
ïîïóëÿðíèìè áóëè ³ãðàøêè-êóêó-
ðóäçêè. Êîëè Þð³é Ãàãàð³í ïîëå-
ò³â ó êîñìîñ — íàéóëþáëåí³øèìè
ñòàëè ðàêåòè, ç³ðî÷êè. Â êîëåêö³-
ÿõ êèÿí º äóæå áàãàòî òàêèõ ³ãðà-
øîê»,— ðîçïîâ³ëà Îëüãà Ìóçè÷åí-
êî. Òàêîæ âîíà â³äì³òèëà, ùî ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³, íàïðèêëàä, ìàþòü
³ãðàøêè — ïåðñîíàæ³â êàçîê Îëåê-
ñàíäðà Ïóøê³íà, ÿê³ âèïóñòèëè äî
éîãî þâ³ëåþ. «Êîëè ïîá³ëüøàëî
ò³ñíèõ, ìàëåíüêèõ êâàðòèð, çîê-
ðåìà êîìóíàëüíèõ, ³ ëþäè íå ìîã-
ëè äîçâîëèòè ñîá³ ñòàâèòè âåëèêó
ÿëèíêó,òî ïîïóëÿðíèìè ñòàëè ìà-
ëåíüê³ äåðåâöÿ ³ ìàíþïóñ³íüê³ ïðè-
êðàñè íà íèõ»,— äîäàëà âîíà.

Íàòîì³ñòü çàðàç êèÿíè ëþáëÿòü
ñòèëüí³ ÿëèíêè, ÿê³ ïðèêðàøàþòü,
íàïðèêëàä, ëèøå ³ãðàøêàìè äâîõ
êîëüîð³â, ÷è îäíèìè ëèøå ìåäÿ-
íèêàìè, àáî æ ò³ëüêè ñîëîì’ÿíèìè
ïðåäìåòàìè. Â ö³ëîìó íèí³ ïåðå-
âàãó íàäàþòü ñàìå åêî-³ãðàøêàì.
ßê³ äî òîãî æ ìîæíà çðîáèòè ñà-
ìîìó.

Äî ñëîâà, â ðàìêàõ ñâÿòà áóëè
îðãàí³çîâàí³ ìàéñòåð-êëàñè, áåç-
êîøòîâí³ äëÿ ä³òåé òà çà ñèìâî-
ë³÷íó ïëàòó äëÿ äîðîñëèõ. Öüîãî
ðîêó ¿õ 40. Ñïèñîê áàæàþ÷èõ ïîòðà-
ïèòè íà òàê³ íàâ÷àííÿ âæå áóâ ïå-

ðåïîâíåíèé â ïåðø³ äí³. Òàê, îõî-
÷³ ïðèõîäèëè ä³çíàòèñÿ, ÿê çðîáè-
òè ÿëèíêîâó ïðèêðàñó ç ïàïåðó,
íîâîð³÷íó ëèñò³âêó, ñí³æèíêó-âè-
òèíàíêó, ëÿëüêó-ìîòàíêó, àáî æ
àíãåëèêà ç êóêóðóäçÿíîãî ëèñòÿ.
Çà ñëîâàìè ìàéñòðèí³ Íàòàë³¿ Ìî-
ðîçîâî¿, íà íàâ÷àííÿ êèÿíè éäóòü
ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì. Íàïðè-
êëàä, íàâ÷èòèñü ðîáèòè àíãåëèêà
ç êóêóðóäçÿíîãî ëèñòÿ ïðèéøëè ³

ä³òè, ³ ¿õ ìàìè. «Öå ³ãðàøêè ç ïðè-
ðîäíîãî ìàòåð³àëó. Öå òå, ùî ðî-
áèëè íàø³ ïðåäêè â ñòàðîâèííó»,—
ðîçïîâ³ëà âîíà ³ äîäàëà, ùî ñàìå
ç êóêóðóäçÿíîãî ëèñòÿ âèãîòîâëÿ-
ëîñÿ ÷èìàëî ³ãðàøîê. ¯õ ïåðåâàãà
â òîìó, ùî âîíè íå øê³äëèâ³ ³ äî
òîãî æ íå ïîòðåáóþòü áàãàòî ìàòå-
ð³àëüíèõ çàòðàò. Àäæå âñå, ùî ïî-
òð³áíî, öå âëàñíå ëèñòÿ òà íèòêè.
«Ëèñòÿ çàïàðþºìî íà 30-40 õâè-
ëèí. Ïîò³ì âîäó çëèâàºìî. ² ç ìîê-
ðîãî ëèñòÿ ðîáèìî ïðèêðàñè. Êî-
ëè ëèñòÿ âèñèõàº,òî ïðèéìàº ôîð-
ìó, ÿêó âè çàäàëè»,— ïîä³ëèëàñü
ñåêðåòàìè ìàéñòðèíÿ.

Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè,ùî íà ñâÿ-
ò³ íå ëèøå åêñïîíóâàëè òà ðîáèëè
³ãðàøêè, àëå é äåìîíñòðóâàëè íî-
âîð³÷í³ êîñòþìè, ïîêàçóâàëè ìóëü-
òèêè, ïðîâîäèëè êîíöåðòè, ïðå-
çåíòóâàëè êíèæêè òà ÷èòàëè ëåêö³¿�

Ñâÿòî íîâîð³÷íî¿ ³ãðàøêè
� Â ñòîëèö³ â³äêðèëàñü âèñòàâêà óí³êàëüíèõ ðîäèííèõ êîëåêö³é

ÿëèíêîâèõ ïðèêðàñ

Âæå â ï’ÿòå â Öåíòð³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà ïðî-

õîäèòü Ñâÿòî íîâîð³÷íî¿ ³ãðàøêè. Êð³ì âåëèêî¿ åêñïîçèö³¿

ÿëèíêîâèõ ïðèêðàñ, òóò º ìîæëèâ³ñòü íàâ÷èòèñÿ ðîáèòè ñàìî-

ìó ³ãðàøêó ç êóêóðóäçÿíîãî ëèñòÿ ÷è òêàíèíè, àáî ðîçïèñàòè

ìåäÿíèêè, ÷è õóäîæíüî ï³äïèñàòè ëèñò³âêó.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó Öåíòð³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà âæå â ï`ÿòå ïðîõîäèòü Ñâÿòî íîâîð³÷íî¿
³ãðàøêè 

Óñ³ îõî÷³ ìàëè íàãîäó ä³çíàòèñÿ, ÿê çðîáèòè ÿëèíêîâó ïðèêðàñó ç ïàïåðó, íîâîð³÷íó
ëèñò³âêó, ñí³æèíêó-âèòèíàíêó, ëÿëüêó-ìîòàíêó, àáî æ àíãåëèêà ç êóêóðóäçÿíîãî ëèñòÿ 

Â ðàìêàõ ñâÿòà áóëè îðãàí³çîâàí³ ìàéñòåð-êëàñè, áåçêîøòîâí³ äëÿ ä³òåé òà çà ñèìâîë³÷íó ïëàòó äëÿ äîðîñëèõ
Íà çàõîä³ íå ëèøå åêñïîíóâàëè òà ðîáèëè ³ãðàøêè, àëå é äåìîíñòðóâàëè íîâîð³÷í³
êîñòþìè,ïîêàçóâàëè ìóëüòèêè,ïðîâîäèëè êîíöåðòè,ïðåçåíòóâàëè êíèæêè òà ÷èòàëè ëåêö³¿ 
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