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Ïîëóì’ÿ ï³øëî íà êîðèñòü

Ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî ïî-
áàæàâ ñò³éêîñò³ ó ö³ ñêëàäí³ ÷àñè.
² ç ñóìîì ïîâ³äîìèâ, ùî «ùå îäèí
êèÿíèí çàãèíóâ íà ñõîä³ Óêðà¿íè.
Áîºöü ï³øîâ äîáðîâîëüöåì, éîìó
áóëî 18 ðîê³â, ³ ê³ëüêà äí³â òîìó
â³í çàãèíóâ, çàõèùàþ÷è íåçàëåæ-
í³ñòü Óêðà¿íè. Äàâàéòå âøàíóºìî
ïàì’ÿòü çàãèáëîãî ãåðîÿ!». 101 äå-
ïóòàò, ïðèñóòí³é ó çàë³, âøàíóâàâ
çàãèáëîãî âî¿íà õâèëèíîþ ìîâ-
÷àííÿ.

Îêð³ì øàíè, äåïóòàòè ñòâîðè-
ëè ïîãîäæóâàëüíó êîì³ñ³þ ïî ðîç-
ðîáö³ äåòàëüíîãî ïëàíó Áèê³âí³,
äå âèä³ëåíî çåìëþ âî¿íàì ÀÒÎ òà
÷ëåíàì ¿õí³õ ðîäèí. Ãîëîâîþ ñòàâ
êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäè-
ìèð Áîíäàðåíêî, ñêëàä êîì³ñ³¿ —
23 îñîáè, ç íèõ íå ìåíøå 60 % ìà-
þòü áóòè ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàä-
ñüêîñò³ (ç ÿêèõ íå ìåíøå 30 % ïðåä-
ñòàâíèê³â âñåóêðà¿íñüêèõ îðãàí³-
çàö³é òà ïðîô³ëüíèõ ñï³ëîê). «Ìè
íå ìîæåìî ïîãîäèòè äåòàëüíèé
ïëàí ñåëèùà Áèê³âíÿ. Òàì âèíèê-
ëè ñóïåðå÷ëèâ³ ïèòàííÿ... Òîìó äà-
âàéòå óòâîðèìî ïîãîäæóâàëüíó êî-
ì³ñ³þ, ÿêà çìîæå óõâàëèòè ð³øåí-
íÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äåïóòàòè ÷åêàþòü íîâîãî 
ãîëîâó êè¿âñüêî¿ ïîë³ö³¿ 
òà ñòîëè÷íîãî ïðîêóðîðà

Òåìà âî¿í³â ÀÒÎ áóëà íà ñåñ³¿
Êè¿âðàäè ïðîäîâæåíà, íà æàëü,òà-
êîæ ó òðàã³÷í³é òîíàëüíîñò³. Äåïó-
òàòè çàñëóõàëè òà îáãîâîðèëè ³íôîð-
ìàö³þ ïî ðîçñë³äóâàííþ óáèâñòâà
á³éöÿ ÀÒÎ Àðòåìà Ïðèõîäüêà ó Êè-
ºâ³ 27 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó. Ìàòè,
ïîáðàòèì òà àäâîêàò çàãèáëîãî çà-
êëèêàëè Êè¿âðàäó ñïðèÿòè âñòà-

íîâëåííþ ñïðàâåäëèâîñò³. Ó â³ä-
ïîâ³äü íà ¿õí³ âèñòóïè ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â çà-
çíà÷èâ, ùî çðàíêó ìàâ áåñ³äó ³ç íî-
âîïðèçíà÷åíèì êåð³âíèêîì ïîë³-
ö³¿ Êèºâà, êîòðèé «âèñëîâèâ ãîòîâ-
í³ñòü áóòè íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Àëå ó
íüîãî ñüîãîäí³ ôàêòè÷íî ïåðøèé
ðîáî÷èé äåíü. Íà îäíó ³ç íàéáëèæ-
÷èõ ñåñ³é ìè éîãî çàïðîñèìî».

Êè¿âðàäà çâåðíóëàñÿ äî ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà Ãåíåðàëüíîãî
ïðîêóðîðà ç ïðîõàííÿì âçÿòè öþ
ñïðàâó ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü, íà
âèêîíàííÿ äåïóòàòñüêîãî çàïèòó
Îëåêñàíäðà Õàð÷åíêà.

ßê çàõèñòèòè çàðîáëåíå?

ßê ðîçïîâ³â Â³òàë³é Êëè÷êî,
«ïàðëàìåíò çáèðàºòüñÿ (17 ãðóä-
íÿ. — Àâò.) óõâàëþâàòè Äåðæàâ-
íèé áþäæåò íà 2016 ð³ê, ³ äëÿ Êè-
ºâà ó íüîìó çàêëàäåíà, ì’ÿêî êà-
æó÷è, áåçïðåöåäåíòíà äèñêðåäè-
òàö³ÿ ³ äèñêðèì³íàö³ÿ îäíî÷àñíî.
Ñòîëèöþ ïîçáàâëÿþòü ãðîøåé, ÿê³
çàðîáëÿþòü êèÿíè». Çà ñëîâàìè
ìåðà Êèºâà, íîâàö³¿, ó ðàç³ óõâà-
ëåííÿ, ïðèçâåäóòü äî âèëó÷åííÿ
ç êîøò³â ñòîëèö³ ïîíàä 1,7 ìëðä
ãðí (â³ä 1,9 ìëðä çàïëàíîâàíèõ
íàäõîäæåíü â³ä ºäèíîãî ïîäàò-
êó. —Àâò.). ßê óòî÷íèâ ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ,
éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî âèëó÷åííÿ
60 % ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ
îñ³á, êîòðèé ñïëà÷óþòü êèÿíè, à é
ïðî çì³íè ùîäî ºäèíîãî ïîäàòêó
(ñêîðî÷åííÿ êàòåãîð³é îïîäàòêó-
âàííÿ, ïåðåðîçïîä³ë íàäõîäæåíü

íà êîðèñòü äåðæáþäæåòó òîùî).
«Íàì ëèøå íà êîìïåíñàö³þ ïðî¿ç-
äó ó êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ ïî-
òð³áíî 580 ìëí ãðí, à ó Äåðæáþä-
æåò³ ïåðåäáà÷åíî 269 ìëí ãðí. Öå
óäâ³÷³ ìåíøå! ß íå çíàþ, ÷èì òàê
çàâèíèâ Êè¿â, àëå òàê³ íîðìè ñóïå-
ðå÷àòü áóäü-ÿê³é ëîã³ö³. Íàñ íàìà-
ãàþòüñÿ çàãíàòè ó áåçãðîø³â’ÿ òà
çàíåïàä»,— îáóðþâàâñÿ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Êè¿âðàäà íå áóäå ñïîñòåð³ãàòè
çà öèì ñêëàâøè ðóêè. Çà ïðîïîçè-
ö³ºþ Àíäð³ÿ Ñòðàíí³êîâà, äî ïî-
ðÿäêó äåííîãî áóëî âêëþ÷åíî ³ óõâà-
ëåíî 103 ãîëîñàìè «çà» çâåðíåííÿ
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà äî
Ïðåçèäåíòà, Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â ùîäî âèêëþ÷åííÿ
ç ïðîåêòó äåðæáþäæåòó òà Áþäæåò-
íîãî êîäåêñó ïóíêò³â ïðî ðîçìå-
æóâàííÿ ºäèíîãî ïîäàòêó ì³æ äåð-
æàâíèì òà ì³ñöåâèìè áþäæåòàìè.
Îêð³ì òîãî, çà ïðîïîçèö³ºþ äåïó-
òàòà Âîëîäèìèðà ßëîâîãî (ôðàê-
ö³ÿ «ªäí³ñòü»), ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â äàâ ïðîòî-
êîëüíå äîðó÷åííÿ çàïðîïîíóâàòè
Âåðõîâí³é Ðàä³ ïðîâåñòè ó êîëîí-
í³é çàë³ Êè¿âðàäè ñïåö³àëüíå çàñ³-
äàííÿ áþäæåòíîãî êîì³òåòó ïàð-
ëàìåíòó òà ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ñòî-
ëè÷íî¿ ðàäè,çàïðîñèòè óñ³õ çàö³êàâ-
ëåíèõ îñ³á é îáãîâîðèòè ô³íàíñî-
âå çàáåçïå÷åííÿ Êèºâà íà 2016 ð³ê.

Äî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü
àêòèâí³øå çàëó÷àòèìóòü
¿õ ìåøêàíö³â

Ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ó Êè-
ºâ³, ó ðàìêàõ äåêîìóí³çàö³¿, â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ç àêòèâí³øèì çàëó-

÷åííÿì ìåøêàíö³â öèõ âóëèöü.
Òàêèì º ïðîòîêîëüíå äîðó÷åííÿ
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Âîëîäèìèðà
Ïðîêîï³âà çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿ-
äó ïðîåêòó ð³øåííÿ «Ïðî ïîâåð-
íåííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàçâ, óòî÷íåí-
íÿ íàçâ, ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü,
ïðîñïåêòó, ïëîù òà ïðîâóëê³â ó
ì³ñò³ Êèºâ³». ßê çàçíà÷èâ äîïîâ³-
äà÷, Îëåêñàíäð Áåðåçí³êîâ (ôðàê-
ö³ÿ «Áàòüê³âùèíà»), ó ñòîëèö³ ä³º
êîì³ñ³ÿ ïî ïåðåéìåíóâàííþ, äî
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ³ñòîðèêè, ãðî-
ìàäñüê³ òà äåðæàâí³ ä³ÿ÷³, àêòè-
â³ñòè. Àëå äåïóòàò Àëëà Øëàïàê
(ôðàêö³ÿ «ªäí³ñòü») çàóâàæèëà, ùî
ç ïåðåë³êó ïîòð³áíî âèêðåñëèòè
âóëèöþ Ê³êâ³äçå, îñê³ëüêè íåìàº
äîñòîâ³ðíèõ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë,
òà é äóìêè ìåøêàíö³â âóëèö³ âè-
â÷åí³ íåäîñòàòíüî. Ñîðàòíèê ïà-
í³ Øëàïàê ïî ôðàêö³¿ Îëåêñàíäð
Áðîäñüêèé ï³äòðèìàâ ¿¿ òà çàïðî-
ïîíóâàâ óäîñêîíàëèòè ïîðÿäîê
ïåðåéìåíóâàííÿ.

«Ïðèíöèïîâî, ùîá ëþäÿì äàâà-
ëè äåê³ëüêà íàçâ íà âèá³ð ³ îïèòó-
âàëè ¿õ ó ê³ëüêà åòàï³â»,— íàãîëî-
ñèâ â³í. Ïðîöåäóðîþ äåïóòàòè
ñï³ëüíî ç ïðîô³ëüíèì äåïàðòà-
ìåíòîì ÊÌÄÀ çàéìóòüñÿ çà ïðî-
òîêîëüíèì äîðó÷åííÿì ñåêðåòà-
ðÿ Êè¿âðàäè. À ð³øåííÿ ïðî ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, çà âèêëþ-
÷åííÿì âóë. Ê³êâ³äçå, óõâàëåíå 
90-ìà ãîëîñàìè «çà».

ßê³ âóëèö³ ïåðåéìåíóþòü

1. Âóëèöþ Áóáíîâà Àíäð³ÿ — íà
âóëèöþ Ìàðè÷àíñüêó (Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé ð-í)

2. Âóëèöþ Êàðòâåë³øâ³ë³ — íà

âóëèöþ Ïîêîòèëà Âîëîäèìèðà
(Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)

3. Âóëèöþ Êîìàíäàðìà Êàìå-
íºâà — íà âóëèöþ Áîëáî÷àíà Ïåò-
ðà (Ïå÷åðñüêèé ð-í)

4. Âóëèöþ Ëóêàøåâè÷à Ìèêî-
ëè — íà âóëèöþ Îã³ºíêà ²âàíà (Ñî-
ëîì’ÿíñüêèé ð-í)

5. ×àïàºâñüêå øîñå — íà ïðî-
âóëîê Â³òî-Ëèòîâñüêèé (Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé ð-í)

6. Ïëîùó Äðóæáè íàðîä³â
ÑÐÑÐ — íà ïëîùó Îáîëîíñüêó (Îáî-
ëîíñüêèé ð-í)

7. Ïëîùó Ëåí³íãðàäñüêó — íà
ïëîùó Äàðíèöüêó (Äí³ïðîâñüêèé
ð-í)

8. Ïðîâóëîê Ðàäÿíñüêèé — íà
ïðîâóëîê Çàðåìáè Âëàäèñëàâà (Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé ð-í)

9. Ïðîâóëîê Óëüÿíîâà Âîëîäè-
ìèðà — íà ïðîâóëîê Îñ³íí³é (Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ð-í)

10. Ïðîâóëîê Ôåäüêà ²âàíà —
íà ïðîâóëîê Øóëüãèíà ßêîâà (Ñâÿ-
òîøèíñüêèé ð-í)

11. Ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé —
íà ïðîñïåêò Ëîáàíîâñüêîãî Âàëå-
ð³ÿ (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ð-í)

Êàì³íü ñïîòèêàííÿ 
ïî âóëèö³ Ê³êâ³äçå

Åìîö³¿ äåïóòàò³â, óò³ì, «ñòðåëü-
íóëè» òàì, äå é íå ÷åêàëè. Äèñêó-
òèâíèì âèÿâèëîñÿ ïèòàííÿ ïðî
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïî âóë. Ê³êâ³-
äçå — Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé ³íñòè-
òóò äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñ-
òåöòâà ³ äèçàéíó ³ìåí³ Ìèõàéëà
Áîé÷óêà. Ïðåäñòàâíèê ñòóäåíòñòâà
âèñòóïèâ ïðîòè ïðèºäíàííÿ çà-
êëàäó äî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Á. Ãð³í÷åíêà.Ó ñâîþ ÷åð-
ãó, îïîíåíòè çàóâàæèëè, ùî ïðèºä-
íàííÿ íàâ³òü ñïðèÿòèìå éîãî ðîç-
âèòêó, àäæå ñàì ³íñòèòóò í³õòî çíè-
ùóâàòè íå çáèðàºòüñÿ. Íå ä³éøîâ-
øè çãîäè, çàö³êàâëåí³ ïðèñóòí³ äå-
ïóòàòè çàáëîêóâàëè òðèáóíó äëÿ
âèñòóï³â. Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âî-
ëîäèìèð Ïðîêîï³â îãîëîñèâ äåñÿ-
òèõâèëèííó ïåðåðâó. ßê çàçíà÷è-
ëà íà ñâî³é ñòîð³íö³ ó ñîö³àëüí³é
ìåðåæ³ ïðåäñòàâíèê ôðàêö³¿ «Áàòü-
ê³âùèíà» Òåòÿíà Ìåë³õîâà, ôðàê-
ö³ÿ áëîêóº òðèáóíó, «ùîá íå äîïóñ-
òèòè çëèòòÿ ²íñòèòóòó äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ³ìåí³
Áîé÷óêà ç ïåäàãîã³÷íèì óí³âåðñè-
òåòîì ³ì. Á. Ãð³í÷åíêà. Ââàæàºìî,
ùî ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â áà-
ãàòî, à ìèñòåöüêèõ — îäèíèö³, Áîé-
÷óêà — îäèí».

Ðèñêó ï³äâ³â ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â. Ïðîåêò
óõâàëèëè çà îñíîâó, ùîá ðåòåëü-
íî éîãî äîîïðàöþâàòè íà çàñ³äàí-
íÿõ ïðîô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè. Ïðîòÿãîì 30-òè äí³â
ïðàöþâàòèìóòü ³ç öèì äîêóìåí-
òîì, ùîá Êè¿â òà Óêðà¿íà íå âòðà-
òèëè óí³êàëüíèé íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä �

Ó÷îðà Êè¿âðàäà çàñ³äà-
ëà ïðè âîãí³. Ñâÿòîìó
Â³ôëåºìñüêîìó, êîòðèé
ñêàóòè âðó÷èëè ìåðó
ñòîëèö³ Â³òàë³þ Êëè÷êó
áåçïîñåðåäíüî ó ñåñ³é-
í³é çàë³. Ìîæëèâî, ñàìå
òîìó äåïóòàòè áóëè íà-
ëàøòîâàí³ õî÷à é ïî-
áîéîâîìó, àëå áåç á³-
éîê. Çàáàãàòî ñïðàâ,
àáè ðîçìàõóâàòè êóëà-
êàìè.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

ßê Êè¿âðàäà ïðàöþâàëà ïðè âîãí³
� Äåïóòàòè ð³øó÷å âèñòóïèëè çà ñïðàâåäëèâèé áþäæåò òà ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòü
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Ó÷îðà Êè¿âðàäà çàñ³äàëà ïðè âîãí³. Ñâÿòîìó Â³ôëåºìñüêîìó, êîòðèé ñêàóòè âðó÷èëè ìåðó ñòîëèö³ Â³òàë³þ Êëè÷êó áåçïîñåðåäíüî
ó ñåñ³éí³é çàë³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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зичення�до�бюджет�міста�Києва»,�до�державно-

�о�бор�,�що�додаються.

2.�Здійснити�правочин:

2.1.�щодо�переведення�місцево�о�бор��за�міс-

цевим�зовнішнім�запозиченням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�залченим�відповідно�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�25�травня�2011�ро�

№ 234/2621�«Про�здійснення�в�2011�році�зов-

нішньо�о�запозичення�до�бюджет�міста�Києва»;

та

2.2.�щодо�переведення�частини�місцево�о�бор-

��за�місцевим�зовнішнім�запозиченням�Київсь�ої

місь�ої�ради,�залченим�відповідно�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28��рдня�2004�ро�

№ 1050/2460�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2005

рі�»��розмірі,�по�одженом�з��редиторами,�до

державно�о�бор�.

3.�Установити,�що�правочин,�зазначений��пн�-

ті�2�цьо�о�рішення,�здійснюється�відповідно�до

мов,�затверджених�Кабінетом�Міністрів�У�раїни.

4.�Уповноважити�Київсь�о�о�місь�о�о��олов

Клич�а�Віталія�Володимировича�підписвати�сі

необхідні�для�здійснення�правочин,�зазначено-

�о��пн�ті�2�цьо�о�рішення,�до�овори�та�інші�до-

�менти,��том�числі�щодо�по�ашення�забор�о-

ваності�перед�державою.

5.�Під�час�с�ладання�прое�тів�бюджет�міста�Ки-

єва�на�відповідний�рі��передбачати��ошти�на�по-

�ашення�забор�ованості�перед�державою��с-

мі,�е�вівалентній�витратам�держави�за�переведе-

ним�місцевим�бор�ом�відповідно�до�пн�т�2�цьо-

�о�рішення.

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

�ласти�на�постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет�та�соціально-е�ономічно�о

розвит�.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про місцеві зовнішні запозичення
Рішення Київської міської ради № 26/26 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону України «Про міс%
цеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», розпоря%
дження Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року № 318%р «Деякі питання вчинення правочинів сто%
совно зміни умов запозичень за зовнішніми борговими зобов’язаннями», рішення Київської міської ради від
28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради

від�«17»��рдня�2015�ро��№�26/26

Основні умови здійснення у 2015 році правочину 
щодо переведення (обміну) місцевого боргу за місцевими 

зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, залученими 
відповідно до рішень Київської міської ради від 28 грудня 2004 року

№ 1050/2460 «Про бюджет міста Києва на 2005 рік» 
та від 25 травня 2011 року № 234/2621 «Про здійснення в 2011 році 

зовнішнього запозичення до бюджету міста Києва», до державного боргу

1.�В�ході�проведення�бор�ової�операції�держателі�(я�і�взяли�часть�в�операції)�непо�ашених�облі�ацій

часті��пози�ах�міста�Києва�із�стро�ами�по�ашення��2015�та�2016�ро�ах�(далі —�Існючі�облі�ації)�от-

римають�облі�ації�зовнішніх�державних�пози��У�раїни�(далі —�Нові�облі�ації)�з�термінами�по�ашення�

2019�та�2020�ро�ах,�я�і�бдть�розміщені�на�мовах,�визначених�Кабінетом�Міністрів�У�раїни,�та�держав-

ні�деривативи,�я�і�бдть�розміщені�У�раїною�на�мовах,�визначених�Кабінетом�Міністрів�У�раїни.

2.�Нові�облі�ації�повинні�розподілятися�між�держателями,�я�і�взяли�часть��бор�овій�операції�міс-

та�Києва,�після�застосвання�списання��розмірі�25%�від�Існючих�облі�ацій.�Проценти,�що�бли�на-

раховані�на�Існючі�облі�ації,�бдть��апіталізовані�та�додані�до�основної�сми�Нових�облі�ацій.

3.�За�Новими�облі�аціями�нараховватиметься�дохід��розмірі�7,75�відсот�а�річних.

4.�Валютою�Нових�облі�ацій�є�долари�США.

5.�Умовна�сма�державних�деривативів,�наданих�держателям�Нових�облі�ацій,�що�берть�часть

�бор�овій�операції�щодо�Існючих�облі�ацій,�відповідатиме�смі�списання�основної�сми�Існючих

облі�ацій.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
Національній академії внутрішніх справ земельних ділянок 

для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів 
та гуртожитку на вул. Кудряшова, 8%10 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 139/2042 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь%
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�землестрою�щодо�від-

ведення�Національній�а�адемії�внтрішніх�справ

земельних�діляно��за�альною�площею�1,6240��а,

з�них�площею�1,4891��а�(�адастровий�номер

8000000000:72:143:0005)�та�площею�0,1349��а

(�адастровий�номер�8000000000:72:143:0105)

для�обсл�оввання�та�е�сплатації�навчальних

�орпсів�та��ртожит��на�вл.�Кдряшова,�8-10

�Солом’янсь�ом�районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�забдо-

ви,� заява�ДЦ�№ 01005-000180346-014�від

30.06.2015,�справа�А-0519).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містобдвання,�архіте�три�та�зем-

ле�ориствання.
Київський міський голова  

В. Кличко

Про погодження надання публічному акціонерному 
товариству «КИЇВЕНЕРГО» надр у користування 
з  метою розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного  значення (підземних вод), 
за допомогою двох артезіанських свердловин, 

розташованих на території підприємства 
за адресою: вул. Колекторна, 44 
Дарницького району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 22/1925 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 3 статті 9%1 Кодексу України про надра, статті 93 Водного кодексу України, статті 113

Земельного кодексу України, пунктів 8 та 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра%
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, пункту 3 Правового
режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18
грудня 1998 року № 2024, та враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО», Фі%
ліалу «Завод «Енергія» КИЇВЕНЕРГО» публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО», від 03 квітня 2015
року № 01026%000172329%063, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�надання�пблічном�а�ціонер-

ном�товариств�«КИЇВЕНЕРГО»�надр���орис-

твання�з�метою�розроб�и�родовищ��орисних

�опалин�за�альнодержавно�о�значення�(під-

земних�вод),�за�допомо�ою�двох�артезіансь�их

свердловин,�розташованих�на�території�під-

приємства�за�адресою:�вл.�Коле�торна,�44

Дарниць�о�о�район�міста�Києва.

2.�Взяти�до�відома,�що�спеціальний�дозвіл

на��ориствання�надрами�надається�Держав-

ною�слжбою��еоло�ії�та�надр�У�раїни.

3.�Пблічном�а�ціонерном�товариств�«Ки-

ївенер�о»,�Філіал�«Завод�«Енер�ія»�Київене-

р�о»�пблічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Ки-

ївенер�о»,�звернтися�до�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�метою�встановлення�відповідно�до�чин-

но�о�за�онодавства�меж�зон�санітарної�охоро-

ни�водозабірних�свердловин.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 105/2008 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 760%763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ%
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання не%
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 04 грудня 2014 року № 19, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд�без�проведення��он�р-

с�нежитлові�приміщення��омнальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�додат�ом.

2.�Департамент��омнальної�власності�

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

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

ції)��ласти�в�становленом�поряд��до�овір�орен-

ди�нежитлових�приміщень��омнальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�пн�том�1�цьо�о�рішення.

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

по�ласти�постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про передачу в оренду нежитлового приміщення 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному 
претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 138/2041 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ%
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при%
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви%
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протоколи засідань постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 18 грудня 2014 року № 20 та від 25 серпня 2015 року № 43, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд�нежитлове�приміщення

�омнальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�єдином�претендент�на�право�орен-

ди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації��ласти�в�становленом�поряд�

до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��омналь-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�з�ідно�з�пн�том�1�цьо�о�рішення.

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

�ласти�на�постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайт�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про затвердження змін до складу комісії з ліквідації 

комунального підприємства «Дніпро%парксервіс» 
Дніпровської районної у місті Києві ради

Розпорядження № 765 від 7 серпня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 105, 111 Цивільного кодек%

су України, рішення Київської міської ради від 27 жовіня 2011 року № 377/6593 «Про ліквідацію районних ко%
мунальних підприємств з паркування транспортних засобів» та у зв’язку із кадровими змінами, в межах функ%
цій органу місцевого самоврядування:

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

дації��омнально�о�підприємства�«Дніпро-пар�-

сервіс»�Дніпровсь�ої�районної��місті�Києві�ра-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�віл�05�верес-

ня�2013�ро��№ 1537,�ви�лавши�йо�о�в�реда�-

ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 766 від 7 серпня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про інвестиційну діяльність» та у зв’язку з відтермі%
нуванням проведення Київського економічного форуму:

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�розпо-

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

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

від�23�червня�2014�ро��№ 770�«Про�під�отов-

��та�проведення�Київсь�о�о�е�ономічно�о�фо-

рм»;

від�30�жовтня�2014�ро��№ 1247�«Про�внесен-

ня�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан

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

ної�адміністрації)�від�23�червня�2014�ро��№ 770

«Про�під�отов��та�проведення�Київсь�о�о�е�о-

номічно�о�форм»;

від�10��вітня�2015�ро��№ 357�«Про�внесення

змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�23�червня�2014�ро��№ 770

«Про�під�отов��та�проведення�Київсь�о�о�е�о-

номічно�о�форм».

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2015 рік

Розпорядження № 769 від 7 серпня 2015 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в

Україні», «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
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Ки%
єва на 2015 рік», з метою погашення кредиторської заборгованості по пільгах окремим категоріям громадян
з послуг зв’язку:

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

живання��смі�13 500 000��рн,�передбачених

Департамент�соціальної�політи�и�ви�онав-

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

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

�за�альном�фонді�бюджет�міста�Києва�в

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

чень�шляхом�зменшення�видат�ів�споживан-

ня�по��одах�тимчасової��ласифі�ації�видат�ів

та��редитвання�місцевих�бюджетів�170602

«Компенсаційні�виплати�на�піль�овий�проїзд

еле�тротранспортом�о�ремим��ате�оріям

�ромадян»�та�170102�«Компенсаційні�випла-

ти�на�піль�овий�проїзд�автомобільним�транс-

портом�о�ремим��ате�оріям��ромадян»�та

збільшення�видат�ів�споживання�по��од�тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редитван-

ня�місцевих�бюджетів�090214�«Піль�и�о�ре-

мим��ате�оріям��ромадян�з�посл��зв’яз�»,

що�додається.

2.�Департамент�соціальної�політи�и�ви-

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

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

безпечити�подання�на�по�одження�перероз-

поділ�видат�ів,�передбачено�о�пн�том�1

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

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

соціально-е�ономічно�о�розвит�.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�внести�відповід-

ні�зміни�до�розпис�місцево�о�бюджет�піс-

ля�по�одження�в�становленом�поряд��пе-

рерозподіл�видат�ів,�передбачено�о�пн�том

1�цьо�о�розпорядження,�з�постійною��омі-

сією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т�та�соціально-е�ономічно�о�розвит�.

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

рядження�по�ласти�на�застпни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про деякі питання міського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування

Розпорядження № 776 від 10 серпня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 «Про міський конкурс

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», міської комплексної програми «Сприяння місце%
вому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012%2016 pp.», затвердженої рі%
шенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078, та рішення Київської міської ради від 28
січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою забезпечення сприятливих умов для

участі територіальної громади міста Києва у розвитку міста, в межах функцій органу місцевого самоврядуван%
ня:

1.�Департамент�сспільних��омні�ацій

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

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

забезпечити�фінансвання�прое�тів�та�про-

�рам�переможцям�місь�о�о��он�рс�прое�-

тів�та�про�рам�розвит��місцево�о�самовря-

двання�в�межах�видат�ів,�передбачених�

бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��на�ви�онан-

ня�місь�ої��омпле�сної�про�рами�«Сприяння

місцевом�самоврядванню�та�розвит���ро-

мадянсь�о�о�сспільства��м.�Києві�на�2012-

2016�pp.»,�з�ідно�з�додат�ом.

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

рядження�по�ласти�на�застпни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

від 05 вересня 2013 року № 1530 
«Про організаційно%правові заходи щодо ліквідації 

комунального підприємства виконавчого органу 
Оболонської районної 

у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві 
державної адміністрації) «Оболоньспецтранс

Розпорядження № 772 від 7 серпня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 105, 111 Цивільного кодек%

су України, рішення Київської міської ради від 27 жовтня 201 1 року № 377/659З «Про ліквідацію районних
комунальних підприємств з паркування транспортних засобів», зв’язку з кадровими змінами, в межах функ%
цій органу місцевого самоврядування:

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

дації��омнально�о�підприємства�ви�онавчо�о

ор�ан�Оболонсь�ої�районної��м.�Києві�ради�(Обо-

лонсь�ої�районної��м.�Києві�державної�адмі-

ністрації)�«Оболоньспецтранс»,�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�05�вересня�2013�ро��№�1530,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до структури управління 
інформаційно%комунікаційних систем та захисту інформації 

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

Розпорядження № 775 від 7 серпня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто%ге%

рой Київ», «Про місцеві державні адміністрації» з метою упорядкування структури управління інформацій%
но%комунікаційних систем та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ%
ської міської державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�зміни�до�стр�три�правлін-

ня�інформаційно-�омні�аційних�систем�та�за-

хист�інформації�апарат�ви�онавчо�о�ор�ан

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

жавної�адміністрації),�затвердженої�розпоря-

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

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

трації)�від�24�березня�2015�ро��№ 257/1,�ви-

�лавши�її�в�реда�ції,�що�додається.

2.�Керівни�ові�апарат�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�Бондарен��В.�В.�

двотижневий�термін�забезпечити�внесення

змін�до�штатно�о�розпис�апарат�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)

.
Голова В. Кличко

Додато��13

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан

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

від�24.03.2015�№ 257/1�

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07.08.2015�№775

СТРУКТУРА
управління інформаційно%комунікаційних систем та захисту інформації

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

1.�Начальни��правління

2.�Перший�застпни��начальни�а�правління

3.�Відділ�інформаційно-�омні�аційних�систем

3.1.�Застпни��начальни�а�правління —�начальни��відділ

3.2.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�захист�інформації

4.1.�Начальни��відділ

4.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко
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Про припинення виплати щорічної міської стипендії видатним
діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 738 від 24 липня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про куль!

туру», Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпо!
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21
грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за
№ 1/918, враховуючи лист Київської міської організації Національної спілки архітекторів України від 03 лип!
ня 2015 року № 6 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

Нівіній�Людмилі�Денисівні —�архіте�торові,�чле-

н��Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни,�з

01�липня�2015�ро��.

2.�П�н�т�14�додат���до�розпорядження�ви-

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

сь�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.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

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

(Київської міської державної адміністрації) 
від 25 січня 2012 року № 115 

«Про надання адміністративних послуг 
в Міському дозвільному центрі»
Розпорядження № 737 від 24 липня 2015 року

З метою приведення правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства України:

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

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

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

трації)�від�25�січня�2012�ро���№ 115�«Про�на-

дання�адміністративних�посл�#�в�Місь�ом��до-

звільном��центрі».

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київекспертиза»
Розпорядження № 717 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про місцеве само!
врядування в Україні», частини третьої статті 4 «Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців», рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151 «Про ор!
ганізаційно!правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту», в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�нально-

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

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

міністрації)�«Київе�спертиза»,�затверджено#о

розпорядженням�Представни�а�Президента

У�раїни���м.�Києві�від�18�липня�1994�ро���№ 635

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

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

жавної�адміністрації)�від�24�травня�2013�ро��

№ 789),�ви�лавши�йо#о���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

2.�Дире�тор���ом�нально#о�підприємства�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

їве�спертиза»�забезпечити�державн��реєстра-

цію�змін�до�Стат�т��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�28�січня�2015�ро���№ 62�«Про�за-

твердження�змін�до�Стат�т���ом�нально#о�під-

приємства�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�«Київе�спертиза».

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

ня�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до адресного переліку об’єктів 
для виконання робіт із заміни (реконструкції) 

та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва 
у 2015 році

Розпорядження № 725 від 23 липня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово!комунальні

послуги», 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 со!
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку 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 адміністра!
ції) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 жовтня 2014 року № 1182), та з метою уточнен!
ня адресного переліку і забезпечення утримання житлового фонду в місті Києві в належному технічному
стані:

Унести�до�адресно#о�перелі���об’є�тів�для

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

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

Києва���2015�році,�затверджено#о�розпоря-

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

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

ністрації)�від�22�червня�2015�ро���№ 605,�та-

�і�зміни:

1.�У�розділі�«Подільсь�ий�район»:

��#рафі�4�позиції�2�цифр��«2»�замінити�циф-

рою�«4».

��#рафі�3�позиції�3�слова�та�цифри�«в�л.�Ти-

распольсь�а,�43-б»�замінити�словами�та�циф-

рами�«пров.�Пол�овий,�1».

��позиції�«Всьо#о�по�район�»�цифр��«5»�за-

мінити�цифрою�«7».

2.�У�розділі�«Святошинсь�ий�район»���#ра-

фі�3�позиції�4�слово�та�цифри�«під’їзди�1-4»

замінити� словом� та� цифрами� «під’їзди

5,8,11,12».

3.�У�#рафі�4�позиції�«РАЗОМ�ПО�МІСТУ»�циф-

р��«86»�замінити�цифрою�«88».

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

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

Розпорядження № 722 від 23 липня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради

від 02 грудня 2010 року № 257/5069 «Про ліквідацію міського госпрозрахункового центру «Медицина»,  в
зв’язку із кадровими  змінами, в межах 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�16�листопада

2011�ро���№�2128�«Про�ор#анізаційно-правові

заходи�щодо�лі�відації�місь�о#о�#оспрозрах�н-

�ово#о�центр��«Медицина»�та�і�зміни:

в�підп�н�ті�2.2�п�н�т��2�слова�«одно#о�ро��»

замінити�словами�«п’яти�ро�ів»:

в�підп�н�ті�2.4�п�н�т��2�слово�«ро��»�замінити

словами�«п’яти�ро�ів».

2.�Унести�зміни�до�с�лад���омісії�з�лі�ві-

дації�місь�о#о�#оспрозрах�н�ово#о�центр�

«Медицина»,�затверджено#о�розпоряджен-

ням�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)�від�16�листопада�2011�ро���№�2128,�ви-

�лавши�йо#о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.

3.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо#о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�16�листопада

2011�ро���№�2130�«Про�ор#анізаційно-право-

ві�заходи�щодо�лі�відації��ом�нально#о�підпри-

ємства�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�«Київсь�е�м�ніципальне�медичне�а#ент-

ство»�та�і�зміни:

в�підп�н�ті�2.2�п�н�т��2�слова�«одно#о�ро��»

замінити�словами�«п’яти�ро�ів»;

в�підп�н�ті�2.4�п�н�т��2�слово�«ро��»�замі-

нити�словами�«п’яти�ро�ів».

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження робочого проекту 
«Капітальний ремонт деформаційних швів 

естакадної частини Південного мостового переходу 
через р. Дніпро у Голосіївському районі м. Києва»

Розпорядження № 730 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ», постанови Кабінету

Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будів!
ництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Мі!
ністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 3 червня 2014 року № 700 «Про капітальний ремонт деформаційних швів естакадної час!
тини Південного мостового переходу через р. Дніпро», з метою приведення деформаційних швів на еста!
кадній частині Південного мостового переходу через р. Дніпро у відповідність до державних будівельних
норм України:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Капітальний

ремонт�деформаційних�швів�еста�адної�час-

тини�Південно#о�мостово#о�переход��через

р.�Дніпро���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»,

врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз#ляд�

прое�тної�до��ментації�від�9��вітня�2015�ро-

���№ 00-1709-14/ПБ,�виданий�Державним

підприємством�«Спеціалізована�державна

е�спертна�ор#анізація —�Центральна�сл�ж-

ба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спер-

тизи»,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�аз-

ни�ами:

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва Капітальний ремонт

Вид споруди Мостовий перехід через р. Дніпро в м. Києві

Категорія вулиці Магістральна вулиця загальноміського значення
безперервного руху

Тип покриття Капітальне, асфальтобетон

Проектні навантаження: А&11, НК&80, натовп на тротуарах 400 кг/м

Кількість деформаційних  швів (всього), у тому
числі: 
&     тип D80; 
&     тип D100; 
&     тип D160; 
&     тип D240;                     
&     тип D320;                             
&     тип D400

шт. 
шт./пм
шт./пм 
шт./пм 
шт./пм 
шт./пм 
шт./пм

46 
31/604,50

1/26,40 
2/29,40 
6/88,20
4/58,80 
2/32,20

Мостове полотно,   що підлягає заміні для
спряження з існуючим м2 6269,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 24.03.2015, у тому числі:
& будівельні роботи; 
&  інші витрати

тис.грн
тис.грн
тис.грн

54188,237 
42555,370 
11632,867

Тривалість капітального ремонту місяців 14,5

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

та�інфляції�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним

�ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівниц-

тва,�здійснюється�замовни�ом�б�дівництва�на

підставі�обґр�нтов�ючих�до��ментів�та�рез�ль-

татів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��по-

ряд��.

3.�Під�час���ладання�замовни�ом�до#овор�

підряд��на�ви�онання�робіт�з��апітально#о�ре-

монт��об’є�та�обов’яз�ово�передбачати��мо-

ви�щодо�надання�підрядни�ом�#арантії�я�ості

ви�онаних�робіт�та�встановити�#арантійні�стро-

�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

дження�по�ласти�на�першо#о�заст�пни�а�#о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов
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Про перезатвердження робочого проекту 
«Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення 

обороноздатності держави». Опорні пункти «Успенівка», 
«Зелене», «Гродівка», «Димитрово», 

«Миколаївка» (Коригування)
Розпорядження № 729 від 23 липня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 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»:

І.�Перезатвердити�робочий�прое�т�«Б�дів-

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

обороноздатності�держави».�Опорні�п�н�ти�«Ус-

пенів�а»,�«Зелене»,�«Гродів�а»,�«Димитрово»,

«Ми�олаїв�а»�(Кори#�вання),�врахов�ючи�е�с-

пертний�звіт�державно#о�підприємства�«Спеціа-

лізована�державна�е�спертна�ор#анізація —

Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�-

дівельної�е�спертизи»�від�10�липня�2015�ро��

№ 00-0954/2-15/КД�щодо�роз#ляд���ошторис-

ної�частини�прое�тної�до��ментації�за�робочим

прое�том,�з�та�ими�основними�техні�о-е�оно-

мічними�по�азни�ами:

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

спор�д —�117�шт.;�довжина�о�опів,�ходів�спо-

л�чення —�11753,0�м.�п.

За#альна��ошторисна�вартість�б�дівництва

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

с�ладає�16943,387�тис.�#рн,���том��числі:�б�ді-

вельні�роботи�13723,003�тис.�#рн;�інші�витра-

ти —�3220,384�тис.�#ривень.

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

б�дівництва:

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

тва,�опорний�п�н�т�«Успенів�а» —�3262,424�тис.

#рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —2637,825

тис.�#рн;�інші�витрати —�624,599�тис.�#ривень.

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

тва,�опорний�п�н�т�«Зелене» —�3608,004�тис.

#рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —�2924,335

тис.�#рн;�інші�витрати —�683,669�тис.�#ривень.

Кошторисна�вартість�третьої�чер#и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Гродів�а» —�3064,048�тис.

#рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —�2479,930

тис.�#рн;�інші�витрати�—�584,118�тис.�#ривень.

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

ництва,�опорний�п�н�т�«Димитрово»�—�3668,700

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

2979,297�тис.�#рн;�інші�витрати�—�689,403�тис.

#ривень.

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

тва,�опорний�п�н�т�«Ми�олаїв�а» —�3340,211

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

2701,616�тис.�#рн;�інші�витрати —�638,595�тис.

#ривень.

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

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

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�замовни�

б�дівництва�на�підставі�об#р�нт�вальних�до��-

ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�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�адміністра-

ції)�від�21��вітня�2015�ро���№�380�«Про�затвер-

дження�робочо#о�прое�т��«Б�дівництво�інженер-

них�спор�д�з�метою�зміцнення�обороноздатно-

сті�держави.�Опорні�п�н�ти�«Успенів�а»,�«Зеле-

не»,�«Гродів�а»,�«Димитрово»,�«Ми�олаїв�а».

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.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж товариства з обмеженою 
відповідальністю «РУСЬ ІНВЕСТ БУД»

Розпорядження № 726 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь!

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери!
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін!
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «РУСЬ ІНВЕСТ БУД» (лист від
18 лютого 2015 року № 18!02/2015!дкв та протокол загальних зборів учасників від 30 січня 2015 року № 30!
01/14/1), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій ор!
гану місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�#ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�зовнішні�водопровідні

мережі�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«РУСЬ�ІНВЕСТ�БУД»�з#ідно�з�додат�ом,�в

межах�та�на��мовах,�визначених�У#одою�про

передач��в��правління�від�ритом��а�ціонерно-

м��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київво-

до�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�власністю

територіальної�#ромади�міста�Києва�від�20�лис-

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

діння�та��орист�вання�майном�територіальної

#ромади�міста�Києва�від�01�#р�дня�2006�ро��),

я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та

Київсь�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�приймання —�переда-

чі�зовнішніх�водопровідних�мереж,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про підготовку до реалізації 
проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій 

«Капітальний ремонт систем освітлення 
із заміною освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні 

в закладах бюджетної сфери м. Києва»
Розпорядження № 752 від 3 серпня 2015 року

Відповідно до статей 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розгляду,
схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення за!
ходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рам!
кової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2008 року № 221 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2010 року № 807), рішення Ки!
ївської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 386/6602 «Про реалізацію проектів, спрямованих на скоро!
чення обсягу антропогенних викидів парникових газів на об’єктах комунальної власності міста Києва» та з
метою забезпечення скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів шляхом підвищення енер!
гоефективності в системі енергозабезпечення міста Києва:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Гр�па�впро-

вадження�прое�тів�з�енер#озбереження�в�ад-

міністративних�та�#ромадсь�их�б�дівлях�м.�Ки-

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

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

(далі —�Ком�нальне�підприємство�«Гр�па�впро-

вадження�прое�тів�енер#озбереження�в�адмі-

ністративних�та�#ромадсь�их�б�дівлях�м.�Ки-

єва»):

1.1.�Визначити�перелі��об’є�тів�(за�ладів�бю-

джетної�сфери�міста�Києва)�для�реалізації�про-

е�т��цільових�е�оло#ічних�(зелених)�інвести-

цій�«Капітальний�ремонт�систем�освітлення�із

заміною�освітлювальних�елементів�(приладів)

на�світлодіодні�в�за�ладах�бюджетної�сфери

м.�Києва»�та�подати�на�затвердження�ви�о-

навчом��ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

1.2.�Відповідно�до�Поряд���роз#ляд�,�схва-

лення�і�реалізації�прое�тів�цільових�е�оло#ічних

(зелених)�інвестицій�та�пропозицій�щодо�здійс-

нення�заходів,�пов’язаних�з�реалізацією�та�их

прое�тів�і�ви�онанням�зобов’язань�сторін�Кі-

отсь�о#о�прото�ол��до�Рам�ової��онвенції�ООН

про�змін���лімат�,�затверджено#о�постановою

Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�22�люто#о�2008

ро���№ 221�(��реда�ції�постанови�Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни�від�06�вересня�2010�ро���№ 807)

здійснити�всі�необхідні�заходи�та�під#отов��

до��ментів�з�метою�подання�прое�т��цільових

е�оло#ічних�(зелених)�інвестицій�«Капітальний

ремонт�систем�освітлення�із�заміною�освітлю-

вальних�елементів�(приладів)�на�світлодіодні

в�за�ладах�бюджетної�сфери�м.�Києва»�до�Мі-

ністерства�е�оло#ії�та�природних�рес�рсів�У�ра-

їни;

1.3.�Представляти�інтереси�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації)�в�Міністерстві�е�оло-

#ії�та�природних�рес�рсів�У�раїни�та�в�інших

ор#анах�державної�влади,�а�та�ож�підприєм-

ствах,��становах�та�ор#анізаціях���зв’яз���із

ви�онанням�п�н�т��1�цьо#о�розпорядження.

2.�Взяти�до�відома,�що�реалізація�заходів

передбачених�п�н�том�1�цьо#о�розпоряджен-

ня�здійснюється�силами�та�засобами�Ком�-

нально#о�підприємства�«Гр�па�впровадження

прое�тів�енер#озбереження�в�адміністратив-

них�та�#ромадсь�их�б�дівлях�м.�Києва».

3.�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

Про обмеження руху транспорту та пішоходів 
на вул. Автозаводській в Оболонському районі

Розпорядження № 751 від 31 липня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про авто!

мобільні дороги», Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів
правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94
№ 198, Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.08 № 1051/1051,
та відповідно до листа Державного територіально!галузевого об’єднання «Південно!Західна залізниця» від
22.07.2015 № НДБ!4/745:

1.�У�зв’яз���з�проведенням�Державним�те-

риторіально-#ал�зевим�об’єднанням�«Півден-

но-Західна�залізниця»��апітально#о�ремонт�

залізнично#о�шляхопровод��на�9��м�ПК9�діль-

ниці�Святошин-Дарниця,�що�проходить�че-

рез�в�лицю�Автозаводсь���в�м.�Києві,�обме-

жити�р�х�транспорт��та�пішоходів�на�період�з

31.07.15�по�19.08.15�з�00.00�#од.�по�05.30

#од.�щоденно,�відповідно�до�схеми�ор#аніза-

ції�дорожньо#о�р�х�,�зазначеній�в�п.�2�дано-

#о�розпорядження.

2.�Державном��територіально-#ал�зевом�

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»

розробити�та�надати�на�по#одження�схем�

ор#анізації�дорожньо#о�р�х��на�період�ви�о-

нання�робіт�з��апітально#о�ремонт��шляхоп-

ровод��до�УДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві

та�Департамент��транспортної�інфрастр��т�-

ри.

3.�Державном��територіально-#ал�зевом�

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»�звер-

н�тися�до��ом�нально#о�підприємства�«Київ-

дорсервіс»�для�ор#анізації�встановлення�по-

передж�вальних�зна�ів�на�період�ви�онання

робіт,�відповідно�до�п.�1�дано#о�розпоряджен-

ня�та�схеми�ор#анізації�дорожньо#о�р�х�,�від-

повідно�до�п.�2.

4.�Ком�нальном��підприємств��«Київпас-

транс»�с�ори#�вати�режим�роботи�маршр�тів

наземно#о�пасажирсь�о#о�транспорт�,�шлях

слід�вання�я�их�проходить���місці�ви�онання

робіт���відповідності�з�п.�1�дано#о�розпоря-

дження.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�вжи-

ти�заходів�щодо�розміщення�інформації�про

пере�риття�на�час�здійснення�робіт�в�л.�Авто-

заводсь�ої�та�зміни�в�роботі�наземно#о�паса-

жирсь�о#о�транспорт�.

6.�Департамент��місь�о#о�бла#о�строю�та

збереження�природно#о�середовища�забез-

печити��онтроль�за�дотриманням�Правил�бла-

#о�строю�м.�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.12.08�№ 1051/1051.

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

дження�по�ласти�на�першо#о�заст�пни�а�#о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про визначення закладів охорони здоров’я 
генеральними замовниками організації 

та проведення процедур закупівель товарів 
за рамковими угодами у 2015!2018 роках

Розпорядження № 753 від 3 серпня 2015 року
Відповідно до статей 1,13 Закону України «Про здійснення державних закупівель», постанови Кабінету Мі!

ністрів України від 04 липня 2012 року № 602 «Про затвердження Порядку визначення генеральних замов!
ників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами», наказу Міністерства еко!
номічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 «Про затвердження Переліку товарів і по!
слуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17
травня 2012 року за № 785/21098:

1.�Визначити�Київсь���місь����лінічн��лі�ар-

ню�№�1�#енеральним�замовни�ом�ор#анізації

та�проведення�процед�р�за��півель�товарів�за

рам�овими��#одами���2015 —�2018�ро�ах�за

рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва�в�інтере-

сах�замовни�ів —�за�ладів�охорони�здоров’я�міс-

та�Києва,�що�входять�до�сфери��правління�Де-

партамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації),�з#ідно�з�додат�ом�1.

2.�Визначити�Київсь���місь����лінічн��лі�ар-

ню�№ 2�#енеральним�замовни�ом�ор#анізації

та�проведення�процед�р�за��півель�товарів�за

рам�овими��#одами���2015 —�2018�ро�ах�за

рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва�в�інтере-

сах�замовни�ів —�за�ладів�охорони�здоров’я�міс-

та�Києва,�що�входять�до�сфери��правління�Де-

партамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації),�з#ідно�з�додат�ом�2.

3.�Визначити�територіальне�медичне�об’єд-

нання�«ПСИХІАТРІЯ»���місті�Києві�#енеральним

замовни�ом�ор#анізації�та�проведення�проце-

д�р�за��півель�товарів�за�рам�овими��#одами

��2015 —�2018�ро�ах�за�рах�но���оштів�бю-

джет��міста�Києва�в�інтересах�замовни�ів —

за�ладів�охорони�здоров’я�міста�Києва,�що

входять�до�сфери��правління�Департамент�
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охорони�здоров’я�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації),�з#ідно�з�додат�ом�3.

4.�Генеральним�замовни�ам,�визначеним�від-

повідно�до�п�н�тів�1-3�цьо#о�розпорядження:

4.1.�Провести�процед�ри�за��півель�товарів

��встановленом��поряд��.

4.2.�Забезпечити�дотримання�вимо#�Поряд-

���визначення�#енеральних�замовни�ів�та�взає-

модії�замовни�ів�з�#енеральним�замовни�ом

за�рам�овими��#одами,�затверджено#о�поста-

новою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�04�липня

2012�ро���№ 602.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

оприлюднення�цьо#о�розпорядження�на�веб-

порталі�Уповноважено#о�ор#ан����сфері�за��-

півель���встановленом��поряд��.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпоряджен-

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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 14 квітня 2011 року № 559 
«Про будівництво житлового будинку на вул. Теремківській, 3 

у Голосіївському районі»
Розпорядження № 754 від 3 серпня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання
майнових питань інвесторів будівництва та зменшення соціальної напруги, в межах функцій органу місцево!
го самоврядування:

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

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

державної�адміністрації)�від�14��вітня�2011�ро-

���№ 559�«Про�б�дівництво�житлово#о�б�дин-

���на�в�л.�Терем�івсь�ій,�3���Голосіївсь�ом�

районі»�та�і�зміни:

1.�Преамб�л��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Відповідно�до�статті�31�За�он��У�раїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�статті�6�За-

�он��У�раїни�«Про�ре#�лювання�містоб�дівної�ді-

яльності»,�з�метою�завершення�б�дівництва

житлово#о�б�дин���на�в�л.�Терем�івсь�ій,�3���Го-

лосіївсь�ом��районі,�вре#�лювання�майнових

питань�інвесторів�б�дівництва�та�зменшення

соціальної�напр�#и,�в�межах�ф�н�цій�ор#ан�

місцево#о�самовряд�вання:».

2.�У�п�н�тах�1,�2�слова�«Головне��правління

житлово#о�забезпечення»���всіх�відмін�ах�замі-

нити�словами�«Департамент�б�дівництва�та

житлово#о�забезпечення»���відповідних�відмін-

�ах.

3.�У�п�н�ті�2�слова�«Головном���правлінню

земельних�рес�рсів»�замінити�словами�«Де-

партамент��земельних�рес�рсів».

4.�П�н�т�3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.�КП�«Спецжитлофонд»�вирішити�майнові

питання�#ромадян,�з�я�ими���ладені�до#овори

на��часть���фінанс�ванні�б�дівництва�житлово-

#о�б�дин���на�в�л.�Терем�івсь�ій,�3���Голосіїв-

сь�ом��районі,�до�передання�ф�н�цій�замов-

ни�а�КП�«Спецжитлофонд»�(далі —�інвестори)

��та�ом��поряд��:

3.1.�Довести�до�відома�інвесторів�шляхом

оприлюднення�відповідно#о�о#олошення���#а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�од-

ном��із�за#альнодержавних�др��ованих�засобів

масової�інформації,�що�вони�мають�право�по-

дати�відповідні�заяви�з�одночасним�наданням

необхідних�до��ментів,�в�том��числі,�належним

чином�оформлених�платіжних�до��ментів�(з�від-

міт�ою�бан�івсь�ої��станови)�про�внесення��ош-

тів�на�інвест�вання�зазначено#о�житлово#о�б�-

дин���та�встановити�термін�їх�подання.

3.2.�Забезпечити�передач��інвесторам�май-

нових�прав�на�об’є�ти�житлово#о�б�дівництва

відповідно�до�фа�тично�оплачених��вадратних

метрів���встановленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.3.�Вре#�лювати�майнові�питання�з�інвес-

торами,�що�обер�ть�житлові�приміщення�іншої

площі,�ніж�фа�тично�оплачені��вадратні�метри:

��разі�обрання�житлово#о�приміщення�пло-

щею,�що�менша�ніж�фа�тично�оплачені��вадрат-

ні�метри�житла,�поверн�ти��ошти�за�їх�з#одою,

виходячи�з�фа�тично�сплаченої�вартості�одно-

#о��вадратно#о�метра�житла�по�раніше���ла-

дених�до#оворах,�за��мови�підтвердження�опла-

ти�платіжними�до��ментами�(з�відміт�ою�бан-

�івсь�ої��станови)�про�внесення��оштів;

��разі�обрання�житлово#о�приміщення�пло-

щею,�що�більша�ніж�фа�тично�оплачені��вадрат-

ні�метри�житла,�передати�майнові�права�за�їх

з#одою�на�площ��житлових�приміщень,�що�пе-

ревищ�є�фа�тично�оплачені��вадратні�метри

житла�по�раніше���ладених�до#оворах,�за�рин-

�овою�вартістю,�розрахованою�виходячи�зі�вста-

новленої�заб�довни�ом�на�день�оплати�варто-

сті�одно#о��вадратно#о�метра�житла�по�обра-

ном��об’є�т�.».

5.�Доповнити�п�н�тами�4,�5�та�о#о�зміст�:

«4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�завер-

шення�б�дівництва�житлово#о�б�дин���на�в�л.

Терем�івсь�ій,�3���Голосіївсь�ом��районі�б�де

здійснюватись�за�рах�но��зал�чених��оштів�фі-

зичних�та�юридичних�осіб���встановленом��за-

�онодавством�поряд��.

5.�По#одитись�з�пропозицією�КП�«Спецжит-

лофонд»�передати�Департамент��б�дівництва

та�житлово#о�забезпечення�ви�онавчо#о�ор#а-

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

жавної�адміністрації)�профінансован��за�бю-

джетні��ошти�за#альн��площ���вартир���ново-

зб�дованом��житловом��б�дин���на�в�л.�Те-

рем�івсь�ій,�3���Голосіївсь�ом��районі�із�роз-

рах�н���встановленої���відповідний�період�вар-

тості�спор�дження�житла�на�підставі�затвер-

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

торисної�до��ментації�б�дівництва»,���зв’яз���з

цим�п�н�т�4�вважати�п�н�том�6.

Голова В. Кличко

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення 
інвестора до реалізації інвестиційного проекту 

«Облаштування майданчика для міні!футболу із штучного 
покриття з супутньою інфраструктурою вздовж проїзної 
частини на вул. Тимофія Шамрила у Сирецькому парку 

у Шевченківському районі»
Розпорядження № 757 від 3 серпня 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк!
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер!
но!транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня
2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансуван!
ня будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер!
шеного будівництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 ро!
ку № 1403, (протокол від 15 червня 2015 року № 70/2015), з метою підвищення ефективності залучення інвес!
торів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��інвестиційних�об’є�-

тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�що

додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�по

�триманню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о-

#о�район��м.�Києва�замовни�ом�реалізації�ін-

вестиційно#о�прое�т��«Облашт�вання�майдан-

чи�а�для�міні-ф�тбол��із�шт�чно#о�по�риття�з

с�п�тньою�інфрастр��т�рою�вздовж�проїзної

частини�на�в�л.�Тимофія�Шамрила���Сирець-

�ом��пар�����Шевчен�івсь�ом��районі».

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

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

сь�е�інвестиційне�а#ентство»�замовни�ом�під-

#отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно#о��он��рс�.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а#ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�по�об’є�т��інвест�вання.

4.2.�По#одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�з�Департаментом

місь�о#о�бла#о�строю�та�збереження�природ-

но#о�середовища�ви�онавчо#о�ор#ан��Київ-

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

ної�адміністрації),�Департаментом�містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київ-

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

ної�адміністрації),�Департаментом�земельних

рес�рсів�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�та��ом�нальним�підприємством�по��три-

манню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о#о

район��м.�Києва.

4.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рс��до�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо#о�ор#а-

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

жавної�адміністрації)�в��становленом��поряд-

���для�під#отов�и��мов��он��рс�.

5.�Департамент��місь�о#о�бла#о�строю�та

збереження�природно#о�середовища�ви�онав-

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

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

т��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо#о

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

�ої�державної�адміністрації),�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та��ом�нальном��підприємств��по

�триманню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о-

#о�район��м.�Києва�за�запитами��ом�нально-

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

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

міністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а#ентство»

надавати�необхідні�виснов�и,�по#одження�та

матеріали�для�під#отов�и�орієнтовних�техні�о-

е�ономічних�по�азни�ів�щодо�реалізації�інвес-

тиційно#о�прое�т����встановленом��за�оно-

давством�поряд��.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово#о�та�нежитлово#о�призначення,�не-

завершено#о�б�дівництва,�інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��станов-

леном��поряд���провести�інвестиційний��он��рс

із�зал�чення�інвестора.

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

дження�по�ласти�на�першо#о�заст�пни�а�#о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

03.08.2015�р.�№�757

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Облашт�вання�майданчи�а�для�міні-ф�тбол��із�шт�чно#о�по�риття�з�с�п�тньою�інфрастр��-

т�рою�вздовж�проїзної�частини�на�в�л.�Тимофія�Шамрила���Сирець�ом��пар�����Шевчен�ів-

сь�ом��районі.

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Є. Ситніченко

Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва
Департаменту житлово!комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для фінансування

робіт з ліквідації аварійної ситуації на Головному міському 
каналізаційному колекторі по вул. Фрунзе, 71

у Подільському районі м. Києва
Розпорядження № 758 від 4 серпня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження По!
рядку використання коштів резервного фонду бюджету», з метою виділення коштів резервного фонду бю!
джету міста Києва для фінансування робіт з ліквідації аварійної ситуації на Головному міському каналіза!
ційному колекторі по вул. Фрунзе, 71 у Подільському районі м. Києва, враховуючи протокол постійної комі!
сії з питань техногенно!екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 липня 2015 року № 43:

1.�Виділити�Департамент��житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан�

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

жавної�адміністрації)�14 987,4�тис.�#ривень�для

лі�відації�аварійної�сит�ації�на�Головном��місь-

�ом���аналізаційном���оле�торі�по�в�л.�Фр�н-

зе,�71���Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�зазначені

��п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження�видат�и�за�ра-

х�но���оштів�резервно#о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва.

3.�Визначити�П�блічне�а�ціонерне�товари-

ство�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�за-

мовни�ом�ви�онання�робіт�з�лі�відації�аварій-

ної�сит�ації�на�Головном��місь�ом���аналізацій-

ном���оле�торі�по�в�л.�Фр�нзе,�71���Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва.

4.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»:

4.1.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�лі�віда-

ції�аварійної�сит�ації�на�Головном��місь�ом�

�аналізаційном���оле�торі�по�в�л.�Фр�нзе,�71

��Подільсь�ом��районі�м.�Києва;

4.2.�Визначити�в��становленом��поряд���#е-

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

#анізації�для�прое�т�вання�та�ви�онання�робіт,

передбачених���п�н�ті�1�цьо#о�розпоряджен-

ня.

5.�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)�спільно�з�П�блічним�а�ціонерним�то-

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

нал»�провести�перевір���причин�аварійної�си-

т�ації�та�в�разі�виявлення�винних,�вжити�захо-

дів�щодо�відш�од�вання�витрат�бюджет��на

лі�відацію�наслід�ів�аварійної�сит�ації.

6.�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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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, øî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
“Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî Ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

- íåæèòëîâå âáóäîâàíå ïðèì³ùåííÿ öîêîëþ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,
50-Â, ïëîùåþ 110,60 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷-
íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, îðåíäíà ñòàâ-
êà — 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ çà 100 êâ. ì òà 7% çà 10,60 êâ. ì, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 688,78 ãðí
(64,98 ãðí çà 1 êâ. ì), áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâ-
íèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- îêðåìî ñòîÿ÷à íåæèòëîâà ñïîðóäà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 37-Ã, ïëîùåþ 19,7 êâ. ì ï³ä
ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, îðåíäíà ñòàâêà —
5%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 1379,58 ãðí (70,03 ãðí çà 1 êâ. ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðè-
ãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, øî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 9 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàðøàëà
Ðîêîñîâñüêîãî, 5 ïëîùåþ 19,25 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü
(³íøå âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà) (ïîãîäèííî),îðåíäíà ñòàâêà —15%,ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãî-
äèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 7,33 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 285 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿð-
íà, 8-Â, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,0 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà
ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íô-
ëÿö³¿) — 1,75 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 214 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáî-
ëîíñüêèé, 9-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,3 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ
ä³ÿëüí³ñòü (³íøå âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà) (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 15,62 ãðí, ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè —
2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 29 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàéîðî-
âà, 3-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,0 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 3%,
ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) —
5,13 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíè-
êîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 8 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîä-
ñüêà,6, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 117,40 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü
(³íøå âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà) (ïîãîäèííî),îðåíäíà ñòàâêà —15%,ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãî-
äèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) —49,62 ãðí.,ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 256 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà,
2-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 90,40 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿ-
ìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 3%, ðîç-
ì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 7,58 ãðí,
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 16 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãî-
ðîäñüêà, 42/1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,50 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ
ä³ÿëüí³ñòü (³íøå âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà) (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 13,31 ãðí, ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè —
2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ã³ìíàç³¿ “Ïîòåíö³àë” çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 47, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,00 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (³íøå âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà) (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 15%,
ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) —
32,12 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâ-
íèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, øî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äèòÿ÷èé ê³íîòåàòð “Êàäð”:
- íåæèòëîâå âáóäîâàíå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,

4, ïëîùåþ 49,50 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ïîãîäèí-
íî), îðåíäíà ñòàâêà 6%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 9,23 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè -2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîí-

ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, òå-
ëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Äî óâàãè ñïîæèâà÷³â ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”!
ÏÀÒ“ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ³íôîðìóº ñïîæèâà÷³â ïðî íàì³ð ùîäî êîðèãóâàííÿ òà-

ðèô³â íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâî¿ áàçè â ãàëóç³ òàðèôîóòâîðåííÿ ³ çðîñòàííÿì âàðòîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü òàðèô íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âñòàíîâëå-
íèé ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôå-
ðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ¹ 969 â³ä 31.03.2015 ð. ñòàíîâèòü 7,24 ãðí
çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ). Ñòðóêòóðà òàðèôó íå ïåðåäáà÷àº ïðèáóòêó, ð³âåíü â³äøêîäó-
âàííÿ íèì ñîá³âàðòîñò³ ñòàíîâèòü 97%. Òàðèô º ñåðåäíüîçâàæåíèì äëÿ óñ³õ ñïî-
æèâà÷³â, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôåð³ öåíòðàë³çîâàíîãî âî-
äîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ç ìîìåíòó âñòàíîâëåííÿ äàíîãî òàðèôó, ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ 2015 p., âàðò³ñòü
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” çðîñëà íà 9,6 % (ç 1,664 ãðí/êÂò*ãîä
äî 1,82496 ãðí/êÂò*ãîä).

Âîäíî÷àñ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 02.09.2015 ¹ 670 âíåñå-
í³ çì³íè äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà
âîäîâ³äâåäåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ â³ä 01.06.2011 ¹ 869. Çì³íè ñòîñóþòü-
ñÿ îñîáëèâîñòåé ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âî-
äîâ³äâåäåííÿ ë³öåíç³àòàìè äëÿ ñïîæèâà÷³â, ÿê³ º ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôå-
ð³ öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ó çâ’ÿçêó ç âèêëàäåíèì, çì³íà òàðèô³â íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ
ïëàíóºòüñÿ:

1. äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôåð³ öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà
âîäîâ³äâåäåííÿ (ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³) — 3,3056 ãðí çà 1 êóá. ì áåç ÏÄÂ
(òîáòî íà -54%), ó òîìó ÷èñë³:

� 1,646 ãðí çà 1 êóá. ì áåç ÏÄÂ — âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 1,6596 ãðí êóá. ì áåç ÏÄÂ — âîäîâ³äâåäåííÿ.

2. äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (ñïîæèâà÷³ ì. Êèºâà) — 7,5354 ãðí çà 1 êóá. ì áåç ÏÄÂ
(òîáòî íà +4,08%), ó òîìó ÷èñë³:

� 3,9526 ãðí çà 1 êóá. ì áåç ÏÄÂ — âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 3,5828 ãðí çà 1 êóá. ì áåç ÏÄÂ — âîäîâ³äâåäåííÿ;

Â³äêîðèãîâàíèé òàðèô íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ íå ì³ñòèòü ïðèáóòêó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á òà ¿õí³õ îá’ºäíàíü ïðèé-
ìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 20 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿, òîáòî äî 6 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó âêëþ÷-
íî íà àäðåñó: ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”, 01015, ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà, 1-À àáî íà
åëåêòðîííó ïîøòó: yzhovner@vodokanal.kiev.ua.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåí-
äó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ìèêîëè Ïèìîíåíêà, 10, 1-èé ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,0 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó (çàÿâíèêîì íà ïðà-
âî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàä-
êó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 33 400,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 40 %.
Îðåíäíà ïëàòà 1 120,84 ãðí, áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÍÏ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2” Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âóë. Ìèêîëè Ïèìîíåíêà, 10.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

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

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
1) Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó ñòðàòåã³÷íîãî àíàë³çó, ïëàíóâàííÿ òà êîíòðîëþ ì³ñòîáóä³âíèõ ïðîãðàì.

2) Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà êîíòðîëþ óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü òà óçãîäæåíü.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà:

- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;
- äëÿ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà — ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó

àáî çàãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 3 ðîê³â.
- äëÿ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà — ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàäàõ ñïåö³àë³ñòà ² òà II êàòåãîð³¿ íå ìåíøå

1 ðîêó, àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 2 ðîê³â.
- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí 278-61-27.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî ñåêòîðó ç êàäðîâèõ ïèòàíü Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, êàá. 208.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àä-
ðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñòè-

êà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Îðåí-
äíà

ñòàâêà
ó %

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Âàðò³ñòü
îá’ºêòà

îðåíäè,
ãðí

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè,
ãðí

1
Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ïå÷åðñüêî-
ãî ðàéîíó ¹ 7 (01133, Ï³äâèñîöü-
êîãî Ïðîôåñîðà, 4-Á, 285-14-36)

1 ïî-
âåðõ

Ï³äâèñîöüêî-
ãî Ïðîôåñî-
ðà, 4-Á, ë³ò. Ä

6,00 Ñêëàä 8%
Ñòàíîì íà 31.10.2015

2 ðîêè 364 äí³ 138000 153,33 920

2
Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ïîä³ëü-

ñüêîãî ðàéîíó ¹ 9 (04073, Êîïèë³â-
ñüêà, 1/7, 468-50-70)

1 ïî-
âåðõ

Êîïèë³âñüêà,
1/7, ê. 1

20,00
Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº 

ãîòîâ³ ë³êè
12 %

Ñòàíîì íà 12.10.2015

2 ðîêè 364 äí³ 614525 314,33 6286,59

3
Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ïîä³ëü-

ñüêîãî ðàéîíó ¹ 9 (04073, Êîïèë³â-
ñüêà, 1/7, 468-50-70)

1 ïî-
âåðõ

Êîïèë³âñüêà,
1/7, ê. 2

20,00
Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº 

ãîòîâ³ ë³êè
12 %

Ñòàíîì íà 12.10.2015

2 ðîêè 364 äí³ 61425 314,33 6286,59

4
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

¹ 7 (03179, Êîòåëüíèêîâà Ìèõàéëà,
95, 450-02-55)

2 ïî-
âåðõ

Êîòåëüíèêî-
âà Ìèõàéëà,

95, ê. 1
10,50

Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç
ïðîäàæó îðòîïåäè÷-

íèõ âèðîá³â
7 %

Ñòàíîì íà 30.09.2015

2 ðîêè 364 äí³ 243500 135,28 1420,42

5

ÊÏ “ Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”
(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

2 ïî-
âåðõ

Ë³ñîâèé
ïðîñï. ,39,

ë³ò. À
21,90

Ïðèâàòíèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä

1 %
Ñòàíîì íà 01.09.2015

2 ðîêè 364 äí³ 374970,0 14,27 312,48

6 ï³äâàë
Ïóëþÿ ²âàíà,

5, ë³ò. À
4,00

Îïåðàòîð òà ïðîâàé-
äåð òåëåêîìóí³êàö³é,
ÿêèé íàäàº ïîñëóãè ç
äîñòóïó äî ³íòåðíåòó

60 %

Ñòàíîì íà 01.09.2015

2 ðîêè 364 äí³ 58790,0 738,31 2953,22

7
1 ïî-
âåðõ

Ë³ñîâèé
ïðîñï., 39,

ë³ò. À
381,40

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíèé çàêëàä

3 %
Ñòàíîì íà 01.09.2015

2 ðîêè 364 äí³ 5496430,0 36,03 13741,07

8
1-3 ïî-
âåðõè,
ï³äâàë

Æóêîâà Ìàð-
øàëà, 26,

ë³ò. À
192,10

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíèé çàêëàä

3 %
Ñòàíîì íà 01.09.2015

2 ðîêè 364 äí³ 2547230,0 29,39 5646,72

9
ÊÏ (ÊÌÄÀ) “Êè¿âê³íîô³ëüì”

(01004, Øåâ÷åíêà Òàðàñà áóëüâ., 3,
279-79-64)

1 ïî-
âåðõ

Ìàÿêîâñüêî-
ãî Â. ïðîñï.,

31
46,40

Ãðîìàäñüêà ïðèé-
ìàëüíÿ äåïóòàòà

Êè¿âðàäè Îí³ôð³é÷ó-
êà Â. Ì. íà ïëîù³, ùî
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ

äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ äî 50 êâ. ì

1 ãðí
íà ð³ê

Ñòàíîì íà 02.11.2015

2 ðîêè 364 äí³ 1015600 1 ãðí íà ð³ê

10
ÊÏ ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóäìà-

òåð³àë³â (04128, Ñòåöåíêà, 20,
400-52-26)

1 ïî-
âåðõ

Ñòåöåíêà, 20,
êîðïóñ 2

98,92 Ñêëàä 8 %
Ñòàíîì íà 31.10.2015

2 ðîêè 364 äí³ 1135100 76,50 7567,33

11
Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 15 Ïîä³ëüñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà (04070, ì. Êè¿â,

âóë. Ã. Ñêîâîðîäè, 2, 468-39-74)

1 ïî-
âåðõ

²ëë³íñüêà, 3/7 3,0

Ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíîãî àâòîìàòó,

ùî â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè

9%

Ñòàíîì íà 01.12.2015

2 ðîêè 364 äí³ 98000 245,00 735,00

12
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

¹10 (03039, Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñï.,
59-á, 525-32-73)

2 ïî-
âåðõ

Ãîëîñ³¿âñüêèé
ïðîñï. 59-Á,

ê. 2
17,80

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàò-
íîãî çàêëàäó îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ (êàá³íåò

äåðìàòî-âåíåðîëîãà)

10%

Ñòàíîì íà 01.11.2015

2 ðîêè 364 äí³ 360000 168,54 3000,0
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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 45071

18 ãðóäíÿ 2015 ð.
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Â ÓÊÐÀ¯Í² â³äðîäèëàñÿ ïðåêðàñíà
òðàäèö³ÿ — â³äçíà÷àòè Äåíü Ñâÿ-
òîãî Ìèêîëàÿ, ÿêèé òâîðèòü äèâà ³
ðîçäàº ïîäàðóíêè ä³òÿì. Çà ëåãåí-
äîþ, íàðîäèâñÿ â³í ó áàãàò³é ðîäè-
í³, àëå â³äìîâèâñÿ â³ä ìàòåð³àëü-
íèõ áëàã ³ âèð³øèâ ïðèñâÿòèòè ñå-
áå äóõîâíîìó æèòòþ. ×óäîòâîðåöü
çíàíèé áàãàòüìà äîáðèìè ñïðàâà-
ìè. Óñ³ì â³äîìà ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ÿê
â³í îáäàðóâàâ òðüîõ ä³â÷àò ç á³äíî¿
ñ³ì’¿. Áàòüêî íå ì³ã ç³áðàòè äëÿ íèõ
ïðèäàíîãî,ùîá â³ääàòè çàì³æ.² îñü
îäíîãî ðàçó Ñâÿòèé Ìèêîëàé ïðî-
íèê äî áóäèíêó ³ çàëèøèâ ãàìàíåöü
ç ãðîøèìà äëÿ ñòàðøî¿ äîíüêè. Íà
íàñòóïíèé ð³ê òàê ñàìî ïðèäàíå îò-
ðèìàëà ñåðåäíÿ äîíüêà. Ñàì Ìè-
êîëàé áóâ ñêðîìíèé ³ íå õîò³â ïðèé-
ìàòè ïîäÿêó, ³ äëÿ òîãî, ùîá éîãî
íå ïîáà÷èëè, ñïóñòèâ ÷åðãîâèé äà-
ðóíîê äëÿ ìîëîäøî¿ äîíüêè ÷åðåç
äèìàð.Ãàìàíåöü ïîòðàïèâ äî øêàð-
ïåòêè, ÿêèé ñóøèâñÿ á³ëÿ ïå÷³. Â³ä-
òîä³ ³ ï³øîâ çâè÷àé íà Äåíü Ñâÿòî-
ãî Ìèêîëàÿ çàëèøàòè ïîäàðóíêè â
øêàðïåòêàõ àáî ÷åðåâè÷êàõ.

Äî ñëîâà, ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ââà-
æàþòü, ùî äî ä³òâîðè Ñâÿòèé ïðè-

õîäèòü íå îäèí, à ç³ ñâî¿ìè ïîì³÷-
íèêàìè: äâîìà ÿíãîëÿòêàìè,ÿê³ ³í-
ôîðìóþòü ïîêðîâèòåëÿ ïðî ñëóõ-
íÿíèõ ìàëþê³â, òà äâîìà ÷îðòèêà-
ìè, ÿê³ ïîâ³äîìëÿòü Ìèêîëàþ ïðî
âñ³ âèò³âêè ìàëå÷³.

Òîìó ³ êàæóòü, ùî ïîäàðóíêè
îòðèìóþòü äîáð³ òà ñëóõíÿí³ ä³ò-
êè, à òèì, õòî ïîãàíî ïîâîäèâñÿ,
êëàäóòü ð³çî÷êó.

²ñíóº òàêîæ çàãàäêîâå ïîâ³ð’ÿ:
ÿêùî â ïåðåääåíü ÷àð³âíîãî ñâÿ-
òà çàãàäàòè çàïîâ³òíå áàæàííÿ, òî
Ñâÿòèé Ìèêîëàé éîãî îáîâ’ÿçêîâî
âèêîíàº. Ä³òè, ÿê³ âæå âì³þòü ïè-
ñàòè, â ëèñòàõ ïðîñÿòü ïîêðîâè-
òåëÿ âèêîíàòè ñâî¿ ìð³¿.

Â Óêðà¿í³ çäàâíà áóëè ñïåö³àëü-
í³ òðàäèö³¿ íà Ìèêîëàÿ. Ïî÷èíà-
ëîñÿ ñâÿòî ìîëåáíåì ó öåðêâ³, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî ãðîìàäà ñòàâèëà Ñâÿòîìó
âåëèêó ñâ³÷êó, ùîá â³í îõîðîíÿâ
âñ³õ â³ä á³ä ³ âñòàíîâèâ ìèð òà ñïðà-
âåäëèâ³ñòü. Íà Êè¿âùèí³ ãîñïîäà-
ð³, ïðèéøîâøè ç öåðêâè, áðàëè
ìèñêó ç³ ñâÿ÷åíîþ âîäîþ ³ éøëè
êðîïèòè õóäîáó â õë³â³, ïðèìîâëÿ-
þ÷è: «Ñâÿòèé Ìèêîëàþ, ïîìèëóé
òà çáåðåæè íàñ â³ä óñÿêîãî ëèõà».

Ùå îäíà òðàäèö³ÿ áóëà ó íàøèõ
ïðåäê³â — ââå÷åð³ çáèðàòè ñóñ³ä³â
íà òðàïåçó, ÷àñòóâàííÿ äëÿ ÿêî¿ ãî-
òóâàëîñÿ âñêëàä÷èíó. Áðàò÷èíè áó-
ëè ðèòóàëîì ïðèìèðåííÿ âîðîã³â
³ ïðîùåííÿì âñ³õ îáðàç. Òàê ÿê â
öåé ÷àñ âæå éøîâ Ð³çäâÿíèé ï³ñò,
îñíîâíèìè ñòðàâàìè íà ñòîë³ áóëè
ï³ñíà êóòÿ, óçâàð, ïèðîãè òà âàðå-
íèêè ç ãðèáàìè ³ êàïóñòîþ òà ³íø³
ï³ñí³ ñìàêîòè. ², çâè÷àéíî æ, ïèâî,
ÿêå âàðèëè ñïåö³àëüíî äî Äíÿ Ñâÿ-
òîãî Ìèêîëàÿ ç ÿ÷ìåíþ íîâîãî âðî-
æàþ.

Ñâÿòèé Ìèêîëàé 
â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³

Ó Íàö³îíàëüíîìó Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêîìó ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîìó
çàïîâ³äíèêó âæå â³äêðèòà ðåçè-
äåíö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. Éîãî
ïðèéìàëüíÿ çíàõîäèòüñÿ ìàéæå
ï³ä êóïîëîì ãîëîâíî¿ ëàâðñüêî¿
äçâ³íèö³. Öå íåâåëèêà ïëîùàäêà,
ñêðîìíî ïðèêðàøåíà êóëüêàìè ³
ì³øóðîþ. Â êóòêó êðàñóºòüñÿ æè-
âà ÿëèíêà. Ìèêîëàé ïðèéìàº ä³òî-
÷îê, ñèäÿ÷è çà ñòîëîì, âèñëóõî-
âóº êîæíîãî, äàº ïîðàäè íà ìàé-
áóòí³é ð³ê ³ äàðóº íåâåëèêèé ïî-
äàðóíîê.

Äî ðå÷³, çâåðíóòèñÿ äî ×óäî-
òâîðöÿ ³ çàãàäàòè áàæàííÿ ìîæíà
³ áåç éîãî ïðèñóòíîñò³. Äëÿ öüîãî
â çàë³ äçâ³íèö³ âñòàíîâëåí³ ñïåö³-
àëüí³ àðêè áàæàííÿ. Íèæí³é ïî-
âåðõ ðåçèäåíö³¿ áóäå â³äêðèòèé ùî-
äíÿ äî 19 ñ³÷íÿ. À îñü Ñâÿòèé Ìè-
êîëàé ïðèéìàº îäíó ãîäèíó íà òèæ-
äåíü — ùîñåðåäè ç 15.00 äî 16.00.

Òàêîæ ãîñò³ ìîæóòü ïîìèëóâà-
òèñÿ ³íñòàëÿö³ºþ «Ð³çäâî» òà â³ä-
â³äàòè âèñòàâêè êè¿âñüêèõ õóäîæ-
íèê³â, êîòð³ â³äêðèò³ ùîäíÿ ç 10.00
äî 17.00.

Ñâÿòèé ×óäîòâîðåöü
â ïàðêó Ôåîôàí³ÿ

Íà çèìîâó êàçêó çàïðîøóº ³ ñòî-
ëè÷íèé ïàðê Ôåîôàí³ÿ.Çîêðåìà 12
ãðóäíÿ òóò ïðèêðàñèëè íîâîð³÷íó
ÿëèíêó ó ðåçèäåíö³¿ Ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ, à çàðàçîì ³ ãðàëè â ðîçâèâàþ÷³
³ãðè ç éîãî ïîì³÷íèêàìè.À ñàì ×ó-
äîòâîðåöüçóñòð³íåòüñÿ ç ìàëå÷åþ 19
ãðóäíÿ.Ç óñ³ìà ä³â÷àòêàìè òà õëîï-
÷èêàìè Ñâÿòèé ïîñï³ëêóºòüñÿ îñî-

áèñòî.À ïîêè ä³òè ðîçâàæàòèìóòü-
ñÿ, äîðîñëèõ îá³öÿþòü ïðèãîñòèòè
÷àºì ç âîãíèùà çà áàáóñèíèìè ðå-
öåïòàìè.

Ñâÿòèé Ìèêîëàé 
íàâ÷èòü êîëÿäîê

Ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ íàðîä-
íî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó òàêîæ
âëàøòóþòü ðîçâàæàëüíó ïðîãðà-
ìó äëÿ ä³òåé. Öå ³ êàçêîâà åêñêóð-
ñ³ÿ ïî ìóçåþ, ñï³ëêóâàííÿ ç³ Ñâÿ-
òèì Ìèêîëàºì, ïîäàðóíêè, ³íòåð-
àêòèâí³ çàáàâè, íàðîäí³ ³ãðè òà
òàíö³, âèâ÷åííÿ êîëÿäîê ³ ùåäð³-
âîê. Áóäóòü ³ ìàéñòåð-êëàñè ç ð³çä-
âÿíî¿ àòðèáóòèêè, êàòàííÿ íà êî-
íÿõ òà äåãóñòàö³ÿ ð³çäâÿíèõ ñòðàâ.

Ãîëîâíà ðåçèäåíö³ÿ 
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ

Öüîãî ðîêó îñíîâíà ïðîãðàìà
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
â³äáóâàòèìåòüñÿ íà Ìèõàéë³âñüê³é
ïëîù³.Àäæå,ÿê ïîâ³äîìèëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåí-
êî, öüîãîð³÷ íîâîð³÷í³ ñâÿòà ó Êè-
ºâ³ â³äçíà÷àòèìóòü îäðàçó íà ê³ëü-
êîõ ëîêàö³ÿõ—Ñîô³éñüê³é,Ìèõàé-
ë³âñüê³é,Òðî¿öüê³é òà Ïîøòîâ³é ïëî-
ùàõ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, âñ³ äèòÿ÷³ ðîç-
âàãè áóëî âèð³øåíî îðãàí³çóâàòè íà
Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³.Òàì âñòàíîâ-
ëÿòü êîâçàíêó, ð³çíîìàí³òí³ àòðàê-
ö³îíè. ², çâè÷àéíî æ, ïðàöþâàòèìå
ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ÿêà
â³äêðèºòüñÿ â ñóáîòó 19 ãðóäíÿ �

Ñâÿòèé Ìèêîëàé ÷åêàº
� Â ñòîëèö³ âæå ïðàöþº ê³ëüêà ðåçèäåíö³é Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ,

äå ä³òè ìîæóòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç³ Ñâÿòèì 
òà îòðèìàòè ïîäàðóíêè

Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ä³òè ÷åêàþòü ç íåòåðï³ííÿì. ² â³ðÿòü, ùî ïðèíåñå â³í ¿ì íå ð³çî÷êè, à

ö³êàâ³ ïîäàðóíêè. Ñâî¿ ëèñòè òà ïîáàæàííÿ ìàëå÷à âæå ìîæå â³äíåñòè áåçïîñåðåäíüî óëþá-

ëåíîìó Ñâÿòîìó, àäæå â ñòîëèö³ ïðàöþº äåê³ëüêà ïðèéìàëåíü Ìèêîëè ×óäîòâîðöÿ. Çîêðåìà

íà õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ÷åêàþòü â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³, ïàðêó Ôåîôàí³ÿ òà íà Ìèõàéë³â-

ñüê³é ïëîù³.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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