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Ïëþñ ï’ÿòü ì³ëüÿðä³â äëÿ êèÿí

ßê äîïîâ³â äåïóòàòàì ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàí-
í³êîâ, ïîð³âíÿíî ç íèí³øí³ì ðî-
êîì, äîõ³äíà ÷àñòèíà áþäæåòó Êè-
ºâà ó 2016 ðîö³ áóäå çá³ëüøåíà íà
5 ìëðä ãðí. Çàãàëîì î÷³êóºòüñÿ
27,136 ìëðä ãðí äîõîä³â, ç íèõ
25,562 ìëðä ãðí — çàãàëüíèé ôîíä,
1,574 ìëðä ãðí — ñïåöôîíä ³ 9,7
ìëðä ãðí — ñóáâåíö³¿ ç Äåðæáþä-
æåòó. Ó çàãàëüíîìó ôîíä³ ñòðóê-
òóðà äîõîä³â òàêà: çíà÷íà ÷àñò-
êà — ìàéæå 8 ìëðä ãðí — öå íàä-
õîäæåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòêó íà
äîõîäè ô³çîñ³á (ÏÄÔÎ), 2,7 ìëðä
ãðí — ïëàòà çà çåìëþ, 1,4 ìëðä
ãðí — ïîäàòîê íà ïðèáóòîê ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ ºäèíèé ïîäàòîê â îá-
ñÿç³ 1,9 ìëðä ãðí. Ñïåöôîíä ó 2016
ðîö³ íà 250 ìëí ãðí íàïîâíÿòü
íàäõîäæåííÿ â³ä ïðîäàæó òà îðåí-
äè çåìë³, 100 ìëí ãðí — â³ä ïðî-
äàæó ìàéíà, ðåøòà — ñïëàòà ïà-
éîâî¿ ó÷àñò³ çàáóäîâíèê³â.

Çíàííÿ — ñèëà, çäîðîâ’ÿ — ì³öü

Íà ùî æ ïëàíóºòüñÿ âèòðàòè-
òè îñíîâí³ êîøòè áþäæåòó ó 2016
ðîö³? Ïîð³âíÿíî ç ïîòî÷íèì, îá-
ñÿãè âèòðàò ñêîðî÷óþòüñÿ íà 1,5
ìëðä ãðí ³ ñêëàäàþòü 25,6 ìëðä
ãðí. «Òàêèì ÷èíîì, ó íàñ º ðåçåðâ
ó 1,5 ìëðä ãðí, ÿêèé áè ìè ïðîïî-
íóâàëè ñïðÿìóâàòè íà ïîãàøåí-
íÿ áîðã³â»,— íàãîëîñèâ Àíäð³é
Ñòðàíí³êîâ. Ïðè öüîìó 78 % âè-
äàòê³â ñïðÿìîâàíî íà áåçïîñåðåä-
í³ ïîòðåáè êèÿí: 6,4 ìëðä ãðí —
íà îñâ³òó, 4,7 ìëðä ãðí — íà îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ, 4,9 ìëðä ãðí — íà
ñîö³àëüíèé çàõèñò, 780 ìëí ãðí —
íà êóëüòóðó. «Ó ñåðåäíüîìó, ïî êîæ-
íîìó ïîêàçíèêó º çðîñòàííÿ, ïî-
ð³âíÿíî ç íèí³øí³ì ðîêîì, íà 13-
15 %»,— çâåðíóâ óâàãó äîïîâ³äà÷.

Âèäàòêè Çàãàëüíîãî ôîíäó íà 
50 % ñêëàäàº îïëàòà ïðàö³ ç óñ³ìà
íàðàõóâàííÿìè, ùî âêëþ÷àº çà-
ïëàíîâàí³ ï³äâèùåííÿ çàðïëàò ³
òàðèôíèõ ðîçðÿä³â. Ïîð³âíÿíî ç
öèì ðîêîì, îáñÿãè âèòðàò ïî ö³é
ñòàòò³ çá³ëüøåíî íà 18,3 %. Ïîíàä
1,8 ìëðä ãðí ïåðåäáà÷åíî íà îïëà-
òó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

ßê íàãîëîñèëè ³ Â³òàë³é Êëè÷-
êî, ³ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ, ó áþäæå-
ò³ Êèºâà íà 2016 ð³ê ïåðåäáà÷åíî
êîøòè äëÿ áåçêîøòîâíîãî õàð÷ó-
âàííÿ ó÷í³â 1-4-õ êëàñ³â òà ä³òåé
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Îêð³ì òîãî,
çàëèøèòüñÿ ³ ìóí³öèïàëüíà äîïëà-
òà (20 %) äëÿ â÷èòåë³â òà ë³êàð³â.
Çàãàëîì ïåðåäáà÷åíî 940 ìëí ãðí.

Äåïóòàòè íåóõèëüíî ãîòîâ³ âè-
êîíóâàòè îá³öÿíêè, äàí³ íà âèáî-
ðàõ. Äëÿ öüîãî íàâ³òü ãðîø³ ïåðåä-
áà÷èëè. Â îáñÿç³ 85,846 ìëí ãðí,
ùî ïðèáëèçíî ñêëàäå 715 òèñ. ãðí
íà êîæíîãî äåïóòàòà.

Ï³ñëÿ æâàâîãî ³ ãðóíòîâíîãî îá-
ãîâîðåííÿ áþäæåò ñòîëèö³ íà 2016
ð³ê ç ïðîô³öèòîì ó 1,498 ìëðä ãðí
áóëî óõâàëåíî 76-ìà ãîëîñàìè «çà».

Äëÿ ðîçâèòêó

Äîêóìåíò, ùî, íàïåâíå, ö³êà-
âèòü êèÿí á³ëüøå çà áþäæåò,— Ïðî-
ãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Êèºâà íà 2016 ð³ê, óõâà-
ëåíà 77-ìà ãîëîñàìè «çà». Ñàìå ó
íüîìó ìè ìîæåìî íàæèâî ïîáà-
÷èòè, íà ÿê³ ïîòðåáè âèòðà÷àòè-
ìåòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà áþäæåò-

íèõ êîøò³â, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, áåç-
ïîñåðåäíüî âïëèíå íà ÿê³ñòü ³ êîì-
ôîðò æèòòÿ-áóòòÿ ó Êèºâ³.

Îòæå, ÿê ðîçïîâ³â ãîëîâà ïðî-
ô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ, ïðîãðàìà
çáàëàíñîâàíà ç áþäæåòîì ñòîëè-
ö³ íà 2016 ð³ê ³ ïåðåäáà÷àº îäíèì
ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â æèòëî-
âî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî. Äî-
êóìåíòîì ðîçïèñàíî êîøòè çà-
ãàëüíèì îáñÿãîì ïîíàä 2 ìëðä ãðí.

Ñóõ³ öèôðè íàáóâàþòü åìîö³é-
íîñò³ ïðè ðîçãëÿä³ ¿õ ïî ãàëóçÿõ.
Íàïðèêëàä, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî
òðàíñïîðò,òî öå 650 ìëí ãðí. Êëþ-
÷îâ³ âèòðàòè — öå ïðîäîâæåííÿ
áóä³âíèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòî-
âîãî ïåðåõîäó (40 ìëí ãðí), ïîáó-
äîâà äîðîãè äî àåðîïîðòó «Æóëÿ-
íè» (10 ìëí ãðí), ðåìîíòè íà ïðîñ-
ïåêò³ Ïåðåìîãè (20 ìëí ãðí) ³ âóë.
Âàñèëüê³âñüê³é â³ä Ãîëîñ³¿âñüêî¿
äî Àìóðñüêî¿ ïëîù³ (66 ìëí ãðí),
íà ïåðåòèí³ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè
³ âóë. Ãåòüìàíà (2 ìëí ãðí) ³ ñò³ëü-
êè æ íà ïåðåõðåñò³ òîãî æ òàêè
ïðîñïåêòó Íàóêè ³ Ñòîëè÷íîãî øî-
ñå. Òàêîæ íàñòóïíîãî ðîêó áóäå çà-
âåðøåíî ðåìîíò âóëèöü Ê³êâ³äçå òà
Ñàêñàãàíñüêîãî. Ðåêîíñòðóéîâà-
íèìè áóäóòü ïðîñïåêò Áàæàíà (19,3
ìëí ãðí) ³ ðîçâ’ÿçêà íà Ïîøòîâ³é
ïëîù³ (1 ìëí ãðí). Çà ïðàâêîþ Àí-
äð³ÿ Ñòðàíí³êîâà (çà ï³äñóìêàìè
çàñ³äàííÿ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿), ñõâà-
ëåíîþ îêðåìî, äî öüîãî ïåðåë³êó
äîäàí³ ä³ëÿíêè â³ä ïðîñïåêòó Íà-
óêè äî ïðîñïåêòó Âîçç’ºäíàííÿ òà

â³ä Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó
äî âóë. Ñóçäàëüñüêî¿.

Äëÿ óòðèìàííÿ äîð³ã çàãàëüíî-
ãî çíà÷åííÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ 92,5
ìëí ãðí. Íå çàáóò³ é ì³æêâàðòàëü-
í³ ïðî¿çäè, äëÿ ¿õ ðåìîíòó âèä³-
ëåíî 30 ìëí ãðí.

Æèòè ñòàíå êîìôîðòí³øå

Íàñë³äêè ô³íàíñóâàííÿ ÆÊÃ çà
äàíîþ ïðîãðàìîþ â³ä÷óþòü íàâ³òü
ò³, õòî íå êîðèñòóºòüñÿ òðàíñïîð-
òîì. 183,5 ìëí ãðí âèä³ëåíî íà
îíîâëåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ñõî-
äîâèõ êë³òèí, ïîêð³âåëü, ìåðåæ,
îáëàøòóâàííÿ (ó òîìó ÷èñë³ — àñ-
ôàëüòóâàííÿ) ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é. Áóäóòü ïðîäîâæåí³ é ðåìîí-
òè òà ðîáîòè, ðîçïî÷àò³ öüîãîð³÷.
239 îá’ºêò³â çàïëàíîâàí³ äëÿ êàï-
ðåìîíòó.Íà çàì³íó ÷è ìîäåðí³çàö³þ
ë³ôò³â âèä³ëåíî 80 ìëí ãðí.

Ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî ó 2016
ðîö³ íå ñòàíåòüñÿ ó ñòîëèö³ íåáåç-
ïå÷íèõ çñóâ³â ãðóíòó, ÿê íà ×åð-
âîíîçîðÿíîìó ïðîñïåêò³. Äëÿ öüî-
ãî âèä³ëåíî êîøòè äëÿ ïðîòèçñóâ-
íèõ òà àâàð³éíèõ çàõîä³â íà òðüîõ
îá’ºêòàõ. Öå, çîêðåìà, îçåðî Ãëèí-
êà òà âóë. Íèæíüîþðê³âñüêà. Îêðå-
ìî ïåðåäáà÷åíî 17 ìëí ãðí äëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ñõèëó íà ×åðâîíî-
çîðÿíîìó ïðîñïåêò³, õî÷à öÿ ñóìà
áóäå êîðèãóâàòèñÿ ïðîòÿãîì íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Îêð³ì òîãî, 13,6
ìëí ãðí âèä³ëåíî íà çàâåðøåííÿ
àâàð³éíîãî âîäîâîäó ïî âóë. Áàëü-
çàêà.

Êè¿âðàäà îñîáëèâó óâàãó ïðèä³-
ëèëà ñîö³àëüíî âðàçëèâèì òà íå-
çàõèùåíèì ñòîëè÷íèì ìåøêàí-
öÿì. Òàê, ïåðåäáà÷åíî ðåêîíñòðóê-
ö³þ Öåíòðó íàäàííÿ ïîñëóã ïåí-
ñ³îíåðàì òà ä³òÿì ïî âóë. Î. Òåë³-
ãè. Ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè äî 1 âå-
ðåñíÿ 2016 ðîêó äâ³ øêîëè òà äå-
ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ñàäê³â. Ó ä³þ÷èõ
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
áóäå ïðîâåäåíî â³äíîâëåííÿ ãðóï
(7 ìëí ãðí), ùî äîäàòêîâî äàñòü
440 ì³ñöü.

Ñï³âïðàöÿ ç ãðîìàäîþ

Ïðîãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó, ÿê ³ áþäæåò, ôîð-
ìóâàëèñÿ ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç ãðî-
ìàäîþ Êèºâà. Äî ïðîãðàìè óâ³é-
øëè ïðîïîçèö³¿ àêòèâ³ñò³â. Çîê-
ðåìà êàïðåìîíò ñèñòåìè îïàëåí-
íÿ ó áóäèíêó ïî âóë. Àõìàòîâî¿,
43, áóä³âíèöòâî äîøê³ëüíîãî çà-
êëàäó ïî âóë. Â³ëüÿìñà, 10, ïîáó-
äîâà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
¹ 114 ïî âóë. Ôðóíçå ³ êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ïàðêó â óðî÷èù³ «Íà-
òàëêà».

ßê íàãîëîñèâ ìåð ñòîëèö³ Â³-
òàë³é Êëè÷êî, óí³êàëüíèé äîñâ³ä
Êèºâà ó ï³äãîòîâö³ âàæëèâèõ ô³-
íàíñîâèõ äîêóìåíò³â äîçâîëèâ
îïòèìàëüíî çáàëàíñóâàòè äîõî-
äè é âèäàòêè, çàáåçïå÷èòè ìàê-
ñèìàëüíó â³äïîâ³äí³ñòü âèòðàò
íà ïîòðåáè êèÿí, ñòâîðèòè êîì-
ôîðòí³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ñòî-
ëèö³ �

Êè¿â âèïåðåäèâ Óêðà¿íó
ó áþäæåòíîìó ïðîöå-
ñ³ — ñòîëè÷íà ðàäà
óõâàëèëà áþäæåò ³ ïðî-
ãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó íà íà-
ñòóïíèé ð³ê. Ìîæíà
ñêàçàòè, ó ô³íàíñîâèé
2016-é ãîëîâíå ì³ñòî
êðà¿íè óâ³éøëî äîñòðî-
êîâî.
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Ó Íîâèé ð³ê — ³ç òóãèì ãàìàíöåì
� Êè¿âðàäà óõâàëèëà áþäæåò òà ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ íà 2016 ð³ê

ßê äîïîâ³â äåïóòàòàì ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ, ïîð³âíÿíî ç íèí³øí³ì ðîêîì, äîõ³äíà
÷àñòèíà áþäæåòó Êèºâà ó 2016 ðîö³ áóäå çá³ëüøåíà íà 5 ìëðä ãðí
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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Київський міський голова 
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва 
єдиного податку

Рішення Київської міської ради № 14/14 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — місто)герой Київ», Бюджетного кодексу України, у зв’язку із необхідністю збільшення доходу бю)
джету міста Києва та потребою у збалансуванні дохідної та видаткової частин бюджету міста Києва, з метою
забезпечення виконання соціальних програм у місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато��1��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�17.12.2015�№14/14

Звернення до Президента України 
щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва 

єдиного податку
Кабінетом�Міністрів�У�раїни�11��р�дня�2015�ро���внесено�до�Верховної�Ради�У�раїни�прое�т

За�он��У�раїни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2016�рі�»�та�інші�за�онопрое�ти,�пов’язані

зі�змінами�до�подат�ово�о,�бюджетно�о�та�іншо�о�за�онодавства.�Зазначені�за�онопрое�ти

опрацьов�вались�без�широ�о�о�п�блічно�о�об�оворення�та�без�зал�чення�е�спертів�ор�анів�міс-

цево�о�самовряд�вання.

У�запропонованих�за�онопрое�тах�попри�норми,�я�і�мають�позитивно�вплин�ти�на�е�ономіч-

ні�процеси,�є�положення,�я�і�с�перечать�заде�ларованом����рс��децентралізації�та�зміцнення

фінансової�основи�місцево�о�самовряд�вання.

Та�,�прое�том�За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни»�(щодо

�з�одження�норм�Бюджетно�о��оде�с��зі�змінами�до��ал�зево�о�та�подат�ово�о�за�онодавства)

(реєстраційний�номер�№ 3629)�передбачено�розподіл�єдино�о�подат���між�місцевими�та�дер-

жавним�бюджетом,�зо�рема�для�міста�Києва�в�пропорції:�місцевий�бюджет —�40�%,�державний

бюджет —�60%.�Та�а�норма�с�перечить�Європейсь�ій�хартії�місцево�о�самовряд�вання�та�ви-

мо�ам�статті�142�Констит�ції�У�раїни,�ос�іль�и�матеріальною�і�фінансовою�основою�місцево�о

самовряд�вання�є,�зо�рема,�доходи�місцевих�бюджетів.�Статтею�10�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни�єдиний�подато��віднесено�до�місцевих�подат�ів,�повноваження�на�встановлення�я�их�нада-

но�ор�анам�місцево�о�самовряд�вання.

Прое�том�За�он��У�раїни�«Про�створення��он��рентних��мов�в�оподат��ванні�та�стим�лю-

вання�е�ономічної�діяльності�в�У�раїні»�(реєстраційний�номер�№ 3630)�передбачається�норма

щодо��омпенсації�75�відсот�ів�вартості�реєстраторів�розрах�н�ових�операцій,�придбаних�після

1�січня�2016�ро���платни�ом�єдино�о�подат����р�п�«А»�та�«В»,���том��числі�за�рах�но���оштів�міс-

цевих�бюджетів.�Тобто�передбачається�додат�ове�навантаження�на�видат�ов��частин��місце-

вих�бюджетів�без�встановлення�джерел��омпенсації,�що�с�перечить�вимо�ам�статті�143�Кон-

стит�ції�У�раїни.

З�метою�захист��інтересів�територіальної��ромади�міста�Києва�Київсь�а�місь�а�рада�звертає-

ться�з�проханням�ініціювати�ви�лючення�зі�статей�29,�64,�66,�69�прое�т��За�он��У�раїни�«Про

внесення�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни»�(реєстраційний�номер�№ 3629)�норми�щодо�роз-

меж�вання�єдино�о�подат���між�місцевими�бюджетами�та�державним�бюджетом�та���п�н�ті

268.11�статті�268�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�створення��он��рентних��мов�в�оподат��ванні�та

стим�лювання�е�ономічної�діяльності�в�У�раїні»�(реєстраційний�номер�№ 3630)�норми�щодо��ом-

пенсації�вартості�реєстраторів�розрах�н�ових�операцій�за�рах�но���оштів�місцевих�бюджетів.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради��либо�о�впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста�Києва�всі

зароблені�територіальною��ромадою��ошти,�можна�через�соціально�орієнтован��політи���пом’я�-

шити�наслід�и�підвищення�цін�на�житлово-�ом�нальні�посл��и,�проїзд����ромадсь�ом��транс-

порті,�прод��ти�харч�вання�тощо.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�17.12.2015�№14/14

Звернення до Верховної Ради України 
щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва 

єдиного податку
Кабінетом�Міністрів�У�раїни�11��р�дня�2015�ро���внесено�до�Верховної�Ради�У�раїни�прое�т

За�он��У�раїни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2016�рі�»�та�інші�за�онопрое�ти,�пов’язані

зі�змінами�до�подат�ово�о,�бюджетно�о�та�іншо�о�за�онодавства.�Зазначені�за�онопрое�ти

опрацьов�вались�без�широ�о�о�п�блічно�о�об�оворення�та�без�зал�чення�е�спертів�ор�анів�міс-

цево�о�самовряд�вання.

У�запропонованих�за�онопрое�тах�попри�норми,�я�і�мають�позитивно�вплин�ти�на�е�ономіч-

ні�процеси,�є�положення,�я�і�с�перечать�заде�ларованом����рс��децентралізації�та�зміцнення

фінансової�основи�місцево�о�самовряд�вання.

Та�,�прое�том�За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни»�(щодо

�з�одження�норм�Бюджетно�о��оде�с��зі�змінами�до��ал�зево�о�та�подат�ово�о�за�онодавства)

(реєстраційний�номер�№ 3629)�передбачено�розподіл�єдино�о�подат���між�місцевими�та�дер-

жавним�бюджетом,�зо�рема�для�міста�Києва�в�пропорції:�місцевий�бюджет —�40%,�державний

бюджет —�60%.�Та�а�норма�с�перечить�Європейсь�ій�хартії�місцево�о�самовряд�вання�та�ви-

мо�ам�статті�142�Констит�ції�У�раїни,�ос�іль�и�матеріальною�і�фінансовою�основою�місцево�о

самовряд�вання�є,�зо�рема,�доходи�місцевих�бюджетів.�Статтею�10�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни�єдиний�подато��віднесено�до�місцевих�подат�ів,�повноваження�на�встановлення�я�их�нада-

но�ор�анам�місцево�о�самовряд�вання.�Прое�том�За�он��У�раїни�«Про�створення��он��рент-

них��мов�в�оподат��ванні�та�стим�лювання�е�ономічної�діяльності�в�У�раїні»�(реєстраційний�но-

мер�№ 3630)�передбачається�норма�щодо��омпенсації�75�відсот�ів�вартості�реєстраторів�роз-

рах�н�ових�операцій,�придбаних�після�1�січня�2016�ро���платни�ом�єдино�о�подат����р�п�«А»�та

«В»,���том��числі�за�рах�но���оштів�місцевих�бюджетів.�Тобто�передбачається�додат�ове�на-

вантаження�на�видат�ов��частин��місцевих�бюджетів�без�встановлення�джерел��омпенсації,�що

с�перечить�вимо�ам�статті�143�Констит�ції�У�раїни.�З�метою�захист��інтересів�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�Київсь�а�місь�а�рада�звертається�з�проханням�ініціювати�ви�лючення�зі�ста-

тей�29,�64,�66,�69�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни»

(реєстраційний�номер�№ 3629)�норми�щодо�розмеж�вання�єдино�о�подат���між�місцевими�бю-

джетами�та�державним�бюджетом�та���п�н�ті�268.11�статті�268�прое�т��За�он��У�раїни�«Про

створення��он��рентних��мов�в�оподат��ванні�та�стим�лювання�е�ономічної�діяльності�в�У�ра-

їні»�(реєстраційний�номер�№ 3630)�норми�щодо��омпенсації�вартості�реєстраторів�розрах�н�о-

вих�операцій�за�рах�но���оштів�місцевих�бюджетів.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради��либо�о�впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста�Києва�всі

зароблені�територіальною��ромадою��ошти,�можна�через�соціально�орієнтован��політи���по-

м’я�шити�наслід�и�підвищення�цін�на�житлово-�ом�нальні�посл��и,�проїзд����ромадсь�ом��транс-

порті,�прод��ти�харч�вання�тощо.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�17.12.2015�№14/14

Звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва 

єдиного податку
Кабінетом�Міністрів�У�раїни�11��р�дня�2015�ро���внесено�до�Верховної�Ради�У�раїни�прое�т

За�он��У�раїни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2016�рі�»�та�інші�за�онопрое�ти,�пов’язані

зі�змінами�до�подат�ово�о,�бюджетно�о�та�іншо�о�за�онодавства.�Зазначені�за�онопрое�ти

опрацьов�вались�без�широ�о�о�п�блічно�о�об�оворення�та�без�зал�чення�е�спертів�ор�анів�міс-

цево�о�самовряд�вання.

У�запропонованих�за�онопрое�тах�попри�норми,�я�і�мають�позитивно�вплин�ти�на�е�ономіч-

ні�процеси,�є�положення,�я�і�с�перечать�заде�ларованом����рс��децентралізації�та�зміцнення

фінансової�основи�місцево�о�самовряд�вання.

Та�,�прое�том�За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни»�(щодо

�з�одження�норм�Бюджетно�о��оде�с��зі�змінами�до��ал�зево�о�та�подат�ово�о�за�онодавства)

(реєстраційний�номер�№ 3629)�передбачено�розподіл�єдино�о�подат���між�місцевими�та�дер-

жавним�бюджетом,�зо�рема�для�міста�Києва�в�пропорції:�місцевий�бюджет —�40%,�державний

бюджет —�60%.�Та�а�норма�с�перечить�Європейсь�ій�хартії�місцево�о�самовряд�вання�та�ви-

мо�ам�статті�142�Констит�ції�У�раїни,�ос�іль�и�матеріальною�і�фінансовою�основою�місцево�о

самовряд�вання�є,�зо�рема,�доходи�місцевих�бюджетів.�Статтею�10�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни�єдиний�подато��віднесено�до�місцевих�подат�ів,�повноваження�на�встановлення�я�их�нада-

но�ор�анам�місцево�о�самовряд�вання.�Прое�том�За�он��У�раїни�«Про�створення��он��рент-

них��мов�в�оподат��ванні�та�стим�лювання�е�ономічної�діяльності�в�У�раїні»�(реєстраційний�но-

мер�№ 3630)�передбачається�норма�щодо��омпенсації�75�відсот�ів�вартості�реєстраторів�роз-

рах�н�ових�операцій,�придбаних�після�1�січня�2016�ро���платни�ом�єдино�о�подат����р�п�«А»�та

«В»,���том��числі�за�рах�но���оштів�місцевих�бюджетів.�Тобто�передбачається�додат�ове�на-

вантаження�на�видат�ов��частин��місцевих�бюджетів�без�встановлення�джерел��омпенсації,�що

с�перечить�вимо�ам�статті�143�Констит�ції�У�раїни.

З�метою�захист��інтересів�територіальної��ромади�міста�Києва�Київсь�а�місь�а�рада�звертає-

ться�з�проханням�ініціювати�ви�лючення�зі�статей�29,�64,�66,�69�прое�т��За�он��У�раїни�«Про

внесення�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни»�(реєстраційний�номер�№ 3629)�норми�щодо�роз-

меж�вання�єдино�о�подат���між�місцевими�бюджетами�та�державним�бюджетом�та���п�н�ті�268.11

статті�268�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�створення��он��рентних��мов�в�оподат��ванні�та�стим�-

лювання�е�ономічної�діяльності�в�У�раїні»�(реєстраційний�номер�№ 3630)�норми�щодо��омпен-

сації�вартості�реєстраторів�розрах�н�ових�операцій�за�рах�но���оштів�місцевих�бюджетів.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради��либо�о�впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста�Києва�всі

зароблені�територіальною��ромадою��ошти,�можна�через�соціально�орієнтован��політи���по-

м’я�шити�наслід�и�підвищення�цін�на�житлово-�ом�нальні�посл��и,�проїзд����ромадсь�ом��транс-

порті,�прод��ти�харч�вання�тощо.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішень Київської міської ради 
від 03.12.2015 № 9/9 «Про прийняття до розгляду проекту 
рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва 

на 2016 рік» та від 03.12.2015 № 8/8 «Про прийняття до розгляду
проекту рішення Київської міської ради «Про Програму 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 15/15 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до частини дев’ятої та частини шістнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвер)
дженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про встановлення 

тимчасових спортивних 
та допоміжних споруд 

в парку «Дружби народів»
Розпорядження № 800 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та
проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно)просвіт)
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418 та з метою розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві, в межах функ)
цій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження структури та загальної чисельності 
секретаріату Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 5/5 від 1 грудня 2015 року
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статті 14 Закону України «Про столицю України — місто)герой Київ», статті 20 Статуту територіальної грома)
ди міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805 (із змінами та до)
повненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 19.12.2002 № 154/314, від 27.02.2003 № 263/423
та від 13.11.2014 № 371/371), враховуючи пункт 1 рішення Київської міської ради від 09.09.1999 № 23/525 «Про
створення секретаріату Київради», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�стр��т�р��се�ретаріат��Київсь�ої

місь�ої�ради�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішен-

ня.

2.�Затвердити�за�альн��чисельність�се�рета-

ріат��Київсь�ої�місь�ої�ради����іль�ості�175�оди-

ниць.

3.�Щорічно���бюджеті�м.�Києва�передбачати

витрати�на��тримання�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.�Київсь�ом��місь�ом���олові�затвердити�штат-

ний�розпис�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.� Рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

19.06.2014�№ 11/11�«Про�затвердження�стр��-

т�ри�та�за�альної�чисельності�се�ретаріат�

Київсь�ої�місь�ої�ради»�(із�змінами�та�допов-

неннями,�внесеними�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24.07.2014�№ 27/27)�вважати�та-

�им,�що�втратило�чинність.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�03.12.2015�№ 9/9�«Про�прийняття�до

роз�ляд��прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�»,�а�саме:

— ��п�н�ті�2�слова�та�цифри�«24��р�дня�2015

ро��»�замінити�словами�та�цифрами�«до�24

�р�дня�2015�ро���в�лючно».

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�03.12.2015�№ 8/8�«Про�прийняття�до

роз�ляд��прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���міста�Києва�на�2016�рі�»,�а�саме:

— ��п�н�ті�2�слова�та�цифри�«24��р�дня�2015

ро��»�замінити�словами�та�цифрами�«до�24

�р�дня�2015�ро���в�лючно».

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато���

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�01.12.2015�№5/5

Структура секретаріату 
Київської міської ради 

1.�Заст�пни��місь�о�о��олови�–�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Кер�ючий�справами.

3.�Управління�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.1.�Відділ�правової�е�спертизи�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�правової�допомо�и.

3.2.�Відділ�представництва�інтересів�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�с�дах�та�інших�ор�анах.

4.�Управління�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.1.�Відділ�реєстрації�до��ментів,�діловодства�та�архівної�справи.

4.2.�Відділ�до��ментально�о�забезпечення�засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.3.�Відділ�ор�анізаційно-технічно�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.4.�Відділ�вип�с���та�оприлюднення�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.�Управління�по�роботі�з��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

5.1.�Відділ�реєстрації��ореспонденції.

5.1.1.�Се�тор�по�роботі�із�запитами�на�п�блічн��інформацію.

5.2.�Відділ�з�питань�звернень��ромадян.

6.�Управління�забезпечення�діяльності�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради.

6.1.�Відділ�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства,�ре��ляторної�політи�и�і�підпри-

ємництва,�транспорт�,�зв’яз���та�ре�лами.

6.2.�Відділ�з�питань���манітарної�та�е�оло�ічної�політи�и.

6.3.�Відділ�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�ламент�,�правопоряд���та�запобі�ан-

ня��ор�пції.

6.4.�Се�тор�забезпечення�діяльності��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�поновлення�прав

реабілітованих.

7.�Управління�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

7.1.�Відділ�з�питань�бюджет�.

7.2.�Відділ�з�питань�форм�вання�про�рами�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

8.�Відділ�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності.

9.�Управління�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

9.1.�Відділ�з�питань�земле�орист�вання.�

9.1.2.�Се�тор�по�роботі�з��ореспонденцією.

9.2.�Відділ�з�питань�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

10.�Відділ�по�роботі�з�деп�татсь�ими�фра�ціями�Київсь�ої�місь�ої�ради.

11.�Управління�адміністративно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

11.1.�Відділ��осподарсь�о�о�забезпечення.

11.2.�Відділ�інформаційно�о�та��омп’ютерно�о�забезпечення.

11.3.�Се�тор�забезпечення�дост�п�.

12.�Управління�забезпечення�діяльності�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.

12.1.�Відділ�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�а�місь-

�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

12.2.�Відділ�забезпечення�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю�Київсь�ої�місь�ої�ради.

13.�Відділ��адрової�роботи�та�з�питань�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання.

14.�Управління�фінансово�о�забезпечення�та�звітності.

14.1.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

14.2.�Відділ�фінансово�о�забезпечення�розпорядни�ів�та�одерж�вачів�бюджетних��оштів.

15.�Управління�з�питань��онтролю�та�запобі�ання�і�протидії��ор�пції.

15.1.�Відділ�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції.

15.2.�Відділ�аналітичної�роботи,��онтролю�за�ви�онанням�рішень�та�дор�чень�Київсь�ої

місь�ої�ради.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження Плану окремих заходів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

щодо запобігання та зменшення ризиків корупції
Розпорядження № 830 від 27 серпня 2015 року

Відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про столицю України — місто)герой Київ»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265
«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Укра)
їні (Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки»:

1.�Затвердити�План�о�ремих�заходів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�за-

побі�ання�та�зменшення�ризи�ів��ор�пції,�що

додається.

2.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�та�районним�в

місті�Києві�державним�адміністраціям�забез-

печити�ви�онання�План��о�ремих�заходів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо

запобі�ання�та�зменшення�ризи�ів��ор�пції.

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

рядження�залишаю�за�собою.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�Підтримати�ініціатив��Федерації�вей�-

бордин���та�воднолижно�о�спорт��У�раїни

щодо�встановлення�тимчасових�спортивних

та�допоміжних�спор�д�в�пар���«Др�жби�наро-

дів»�для�проведення�навчально-трен�валь-

но�о�процес��спортсменів�міста�Києва�та

зма�ань�з�видів�спорт�,�затвердивши�їх�роз-

міщення�з�ідно�схеми,�що�додається.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

проведення�навчально-трен�вально�о�про-

цес�,�зма�ань,�встановлення�та�е�спл�ата-

цію�тимчасових�спортивних�та�допоміжних

спор�д,�взяла�на�себе�Федерація�вей�бор-

дин���та�воднолижно�о�спорт��У�раїни.

3.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

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

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

Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації,�Київсь�ом���ом�нальном��об’єд-

нанню�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації

зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»��

встановленом��поряд���по�одити�розміщен-

ня�тимчасових�спортивних�та�допоміжних

спор�д.

4.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

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

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

міністрації)�від�25�травня�2012�ро���№ 873

«Про�встановлення�тимчасових�спортивних

та�допоміжних�спор�д�в�пар���«Др�жби�наро-

дів».

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

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

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

трації)�вирішити�ор�анізаційні�питання,�по-

в’язані�з�встановленням�тимчасових�спор-

тивних�та�допоміжних�спор�д.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ста-

ростен�о�Г.�В.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про проведення конкурсу «Кращий експортер року»
Розпорядження № 763 від 7 серпня 2015 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 13, пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку під$
приємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 — 2018 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274, з метою підтримки, підвищення конкурентоспроможності та
розвитку експортних можливостей київських виробників:

1.�Департамент
�промисловості�та�розвит-

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

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

адміністрації)�за�
частю�Київсь�ої�тор�ово-про-

мислової�палати�та�Ради�дире�торів�підпри-

ємств,�
станов�та�ор�анізацій�м.�Києва�при�ви-

�онавчом
�ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

1.1.�Проводити�щорічно,�починаючи�з�2015

ро�
,��он�
рс�«Крайній�е�спортер�ро�
».

1.2.�Затвердити�Положення�про��он�
рс

«Кращий�е�спортер�ро�
»�
�встановленом
�по-

ряд�
.

2.�Утворити��омісію�з�проведення��он�
рс


«Кращий�е�спортер�ро�
»�та�визначення�с
б’-

є�тів��осподарювання —�е�спортерів�в�місті

Києві,�я�им�присвоюється�диплом�та�зна��«Кра-

щий�е�спортер�ро�
»,�та�затвердити�її�с�лад,�що

додається.

3.�Комісії,�створеній�відповідно�до�п
н�т
�2�цьо-

�о�розпорядження,�визначати��ращих�с
б’є�тів

�осподарювання —�е�спортерів�в�місті�Києві

та�на�ородж
вати�їх�дипломом�і�зна�ом�«Кра-

щий�е�спортер�ро�
».

4.�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�розміщення�в�інформаційно-теле�ом
ні-

�аційній�системі�«Єдиний�веб-портал�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва»�матеріалів�що-

до�визначених��ращих�с
б’є�тів��осподарю-

вання —�е�спортерів�в�місті�Києві�та�на�ород-

ження�їх�дипломом�і�зна�ом�«Кращий�е�спор-

тер�ро�
».

5.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про припинення Національному банку України 
права користування земельною ділянкою 

на вул. Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 783 від 11 серпня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 117, пункту «а» статті 141 та статті 142 Земельного кодексу України, Закону Укра$
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко$
мунальної власності», враховуючи звернення Національного банку України від 06 травня 2015 № 80/73$
015/1952/30546, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�Національном
�бан�
�У�раїни

право�постійно�о��орист
вання�земельною�ді-

лян�ою�площею�1,2773��а�(�адастровий�номер

8 000 000 000:79:364:0027)�на�в
л.�А�адемі�а

Вільямса,�10�
�Голосіївсь�ом
�районі�м.�Києва,

наданою�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�27�листопада�2009�ро�
�№ 754/2823

«Про�надання�земельної�ділян�и�Національно-

м
�бан�
�У�раїни�для�б
дівництва,�е�спл
ата-

ції�та�обсл
�ов
вання�житлових�б
дин�ів�з�вб
-

дованими�приміщеннями�та�підземним�пар�ін-

�ом�з�метою�забезпечення�житлом�працівни�ів

Національно�о�бан�
�У�раїни�на�в
л.�А�адемі-

�а�Вільямса,�10�
�Голосіївсь�ом
�районі�м.�Ки-

єва»�та�право��орист
вання�я�ою�посвідчено

державним�а�том�на�право�постійно�о��орис-

т
вання�земельною�ділян�ою�від�25�травня�2010

ро�
�№ 07-9-00114�(справа�А-21706).

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

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

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

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

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

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

ня.

3.�Земельн
�ділян�
�державної�власності,�за-

значен
�в�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�віднес-

ти�до�земель�запас
�житлової�та��ромадсь�ої

заб
дови�та�передати�її�за�а�том�приймання-

передачі�до��ом
нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

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

Про реконструкцію електричних мереж напругою 0,4 та 10 кВ 
на вулицях Шевченка, Робітничій, Медичній, Карла Маркса, 

провулку Шевченка в Солом’янському районі
Розпорядження № 784 від 11 серпня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре$
гулювання містобудівної діяльності», статті 26$1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей
6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», роз$
порядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт
на автомагістралях та шляхово$транспортних спорудах міста», враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІД$
ОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ$
ЇВЕНЕРГО» від 27 березня 2015 року № 030/52/2$2074, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

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

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

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

ряд�
�прое�тно-�ошторисної�до�
ментації�з�11

серпня�2015�ро�
�до�03��р
дня�2015�ро�
�ви-

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

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

риттям��рот
арів�на�в
лицях�Шевчен�а,�Робіт-

ничій,�Медичній�та�проїзних�частин�в
лиць�Шев-

чен�а.�Робітничій�з�част�овим�обмеженням�р
-

х
�транспорт
.

2.�ПАТ�«КИІВЕНЕРГО»:

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

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

ор�анізації�дорожньо�о�р
х
.

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

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

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

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

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

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

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о�за�онодавства�щодо�поряд�
�ви�онання�б
-

дівельних�робіт.

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

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

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

ро�
�№ 1051/1051.

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

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

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


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

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


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

ління�по�ремонт
�та�
триманню�автомобільних

шляхів�та�спор
д�на�них�Солом’янсь�о�о�райо-

н
»�м.�Києва.

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

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

партамент
��апітально�о�б
дівництва�СТРУК-

ТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�«КИ-

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

РГО»�Гайд
�а�О.�І.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.
Голова

В. Кличко

Про 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 самопливному каналізаційному колекторі 

на вул. Борщагівській, 122 у Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження № 785 від 12 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 самопливному каналізаційному
колекторі на вул. Борщагівській, 122 у Солом’янському районі м. Києва, враховуючи протокол постійної ко$
місії з питань техногенно$екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 03 серпня 2015 року № 47:

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)�8 842,4�тис.��ривень�для

лі�відації�аварійної�сит
ації�на�самопливном


�аналізаційном
��оле�торі�на�в
л.�Борща�ів-

сь�ій,�122�
�Солом’янсь�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�самопливном
��аналізаційном


�оле�торі�на�в
л.�Борща�івсь�ій,�122�
�Солом’ян-

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�самопливном
��аналі-

заційном
��оле�торі�на�в
л.�Борща�івсь�ій,�122


�Солом’янсь�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�аналіз�причин�аварійної�сит
-

ації�та�в�разі�виявлення�винних,�вжити�заходів

щодо�відш�од
вання�витрат�бюджет
�на�лі�ві-

дацію�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

Про зміни у складі конкурсної комісії виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
та складі конкурсної комісії апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 786 від 13 серпня 2015 року
У зв’язку зі змінами у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) та кадровими змінами:

1.�Внести�зміни�до�с�лад
��он�
рсної��омі-

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

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

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�23��р
дня�2014

ро�
�№ 1515,�ви�лавши�йо�о�
�реда�ції,�що

додається.

2.�Внести�зміни�до�с�лад
��он�
рсної��омі-

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

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

трації),�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�23

�р
дня�2014�ро�
�№ 1515,�ви�лавши�йо�о�
�ре-

да�ції,�що�додається.
Голова

В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про будівництво автомобільної дороги на ділянці 
між вул. О. Довбуша та Броварським проспектом 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 715 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо$
більні дороги», статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та з метою впорядку$
вання та поліпшення руху транспорту у Дніпровському районі, в межах функцій органу місцевого самовря$
дування:

1.�Здійснити�розроб�
�прое�тно-�ошторис-

ної�до�
ментації�і�б
дівництво�автомобільної

доро�и�на�ділянці�між�в
л.�О.�Довб
ша�та�Бро-

варсь�им�проспе�том�
�Дніпровсь�ом
�райо-

ні.

2.�Замовни�ом�розроб�и�прое�тно-�ошто-

рисної�до�
ментації�і�б
дівництва�автомобіль-

ної�доро�и�на�ділянці�між�в
л.�О.�Довб
ша�та

Броварсь�им�проспе�том�
�Дніпровсь�ом


районі�визначити��ом
нальн
��орпорацію�«Ки-

ївавтодор».

3.�Ком
нальній��орпорації�«Київавтодор»:

3.1.�Визначити�
�встановленом
�за�онодав-

ством�поряд�
�на��он�
рсних�тор�ах��енераль-
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ні�прое�тн
�та�б
дівельн
�ор�анізації�для�про-

е�т
вання�та�ви�онання�робіт,�зазначених�


п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроб�
�прое�тно-�ошто-

рисної�до�
ментації,�провести�її�е�спертиз
�та

затвердити�в�
становленом
�за�онодавством

поряд�
.

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

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

робіт.

3.4.�Роботи�ви�он
вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о
строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.12.2008

№ 1051/1051�(зі�змінами�та�доповненнями).

3.5.�В�
становленом
�поряд�
�розробити�та

по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схе-

м
�ор�анізації�дорожньо�о�р
х
�на�період�б
-

дівництва�автомобільної�доро�и�на�ділянці�між

в
л.�О.�Довб
ша�та�Броварсь�им�проспе�том


�Дніпровсь�ом
�районі.

4.�Департамент
�транспортної�інфрастр
�-

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

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


�встановленом
�поряд�
�подати�до�Департа-

мент
�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�інвестиційні�пропози-

ції�щодо�в�лючення�робіт�з�розроб�и�прое�тно-

�ошторисної�до�
ментації�і�б
дівництва�автомо-

більної�доро�и�на�ділянці�між�в
л.�О.�Довб
ша

та�Броварсь�им�проспе�том�
�Дніпровсь�ом


районі�до�про�рами�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�та�наст
пні�ро�и.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�спільно

з��ом
нальною��орпорацією�«Київавтодор»�ви-

рішити�в�
становленом
�поряд�
�питання�що-

до�відведення�земельної�ділян�и�для�ви�онан-

ня�робіт,�зазначених�
�п.�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

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

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

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

ва�І.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про реконструкцію з підсиленням фундаментів будівель 
Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району 

м. Києва на вул. Підвисоцького, 4$б
Розпорядження № 796 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи технічний висновок Державного науково$дослід$
ного та проектно$вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та звіт Державного підприємства
«Науково$дослідний інститут будівельного виробництва» щодо необхідності термінової реконструкції з під$
силенням фундаментів існуючих будівель Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва на вул.
Підвисоцького, 4$б, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�Ком
нальне�підприємство�«Ін-

женерний�центр»�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

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

міністрації)�(далі —�КП�«Інженерний�центр»)�за-

мовни�ом�прое�т
вання�та�ре�онстр
�ції�з�під-

силенням�ф
ндаментів�б
дівель�Дитячої��лініч-

ної�лі�арні�№ 7�Печерсь�о�о�район
�м.�Києва�на

в
л.�Підвисоць�о�о,4-б.

2.�Ком
нальном
�підприємств
�«Інженерний

центр»�в�
становленом
�поряд�
:

2.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т
вання.

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

ня�прое�тно-�ошторисної�до�
ментації.

2.3.�Визначити��енеральні�прое�тн
�та�під-

рядн
�ор�анізації�відповідно�до�вимо��за�оно-

давства.

2.4�Земельно-правові�питання�вирішити�в


становленом
�поряд�
.

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

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

дівельних�робіт.

2.6.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

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

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

ро�
�№ 1051/1051.

2.7.�Під�час�
�ладання�замовни�ом�до�ово-

р
�підряд
�на�ре�онстр
�цію�об’є�та�обов’яз-

�ово�передбачити�
мови�щодо�надання�підряд-

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

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

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

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

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

міністрації)�подати�до�Департамент
�е�ономі-

�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

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

міністрації)�пропозиції�щодо�в�лючення�об’є�-

та�ре�онстр
�ції�до�Про�рам�е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі��та�на-

ст
пні�ро�и�за�рах
но��бюджетних��оштів.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених�
�п
н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�зарахов
ється�до��ом
наль-

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

єва.

5.�Департамент
��ом
нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�в�
становленом
�поряд�
�за-

рах
вання�до��ом
нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�ре�онстр
йовано-

�о�об’є�та�після�ви�онання�робіт,�зазначених


�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

В. Кличко

Про затвердження проектної документації 
на «Капітальний ремонт систем освітлення із заміною 
освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні 

в закладах освіти Солом’янської районної 
в м. Києві державної адміністрації»

Розпорядження № 804 від 18 серпня 2015 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ» та постанови

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне$
ту Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое�тн
�до�
ментацію�на�«Ка-

пітальний�ремонт�систем�освітлення�із�замі-

ною�освітлювальних�елементів�(приладів)�на

світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Солом’янсь�ої

районної�в�м.�Києві�державної�адміністрації»,

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


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

від�03�серпня�2015�ро�
�№ 00-0755-15/КД,�ви-

даний�Державним�підприємством�«Спеціалі-

зована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Цен-

тральна�сл
жба�У�раїнсь�ої�державної�б
ді-

вельної�е�спертизи»,�з�та�ими�по�азни�ами:

За�альна��ошторисна�вартість�б
дівництва


�поточних�цінах�станом�на�31�липня�2015�ро-

�
�с�ладає�40 129,346�тис.��рн,�
�том
�числі:

б
дівельні�роботи —�32 101,087�тис.��рн:�інші

витрати —�8 028,259�тис.��ривень.

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

б
дівництва:�

Кошторисна�вартість�1�чер�и�б
дівництва,

інтернат�№ 2,�в
л.�Ян�еля,�12/2�— 372,751�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи�297,911

тис.��рн;�інші�витрати —�74,840�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�2�чер�и�б
дівництва,

інтернат�№ 13,�в
л.�Новопольова,�106—�1734,221

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

1377,968�тис.��рн;�інші�витрати —�356,253�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�3�чер�и�б
дівництва,

інтернат�№ 17,�в
л.�Ушинсь�о�о,�15 —�532,282

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

425,373�тис.��рн;�інші�витрати —�106,909�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�4�чер�и�б
дівництва,

ВШ�№ 3,�в
л.�Ушинсь�о�о,�15 —109,606�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�88,035

тис.��рн;�інші�витрати —�21,571�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�5�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 7,�пров.�Платонівсь�ий,�3 —�886,901

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

705,367�тис.��рн;�інші�витрати —�181,534�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�6�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 12,�в
л.�Зелена,�12 —281,158�тис.��рн,


�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�224,945�тис.

�рн;�інші�витрати —�56,213�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�7�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 22,�просп.�Відрадний,�36-В —�386,024

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

310,678�тис.��рн;�інші�витрати —�75,346�тис.��ри-

вень.

Кошторисна�вартість�8�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 26,�просп.�Комарова,�32 —�843,512

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

673,553�тис.��рн;�інші�витрати —�169,959�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�9�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 43,�в
л.�Преображенсь�а,�17 —�1522,632

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

1220,732�тис.��рн;�інші�витрати —�301,900�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�10�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 46,�в
л.�Василен�а,�10 —�716,285�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —573,034

тис.��рн;�інші�витрати —�143,251�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�11�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 52,�в
л.�Донця,�16 —235,712�тис.��рн,


�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�188,768�тис.

�рн;�інші�витрати —�46,944�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�12�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 54,�в
л.�А�адемі�а�Білець�о�о,�7 —

876,989�тис.��рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�ро-

боти —�699,920�тис.��рн;�інші�витрати —�177,069

тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�13�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 60,�в
л.�Вол�о�радсь�а,�1/2 —�488,815

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

389,356�тис.��рн;�інші�витрати —�99,459�тис.��ри-

вень.

Кошторисна�вартість�14�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 64,�в
л.�Ушинсь�о�о,�32 —�780,301�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —626,914

тис.��рн;�інші�витрати —�153,387�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�15�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 67,�в
л.�Героїв�Севастополя,�9-А —

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

боти —511,841�тис.��рн;�інші�витрати —�129,462

тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�16�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 69,�в
л.�Донець�а,�25 —1567,049�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�1257,591

тис.��рн;�інші�витрати —�309,458�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�17�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 71,�пров.�Польовий,�10 —1091,890�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�876,198

тис.��рн;�інші�витрати —�215,692�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�18�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 74,�в
л.�Смоленсь�а,�4 —�629,388�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —501,862

тис.��рн;�інші�витрати —�127,526�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�19�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 115,�в
л.�Кав�азь�а,�10 —�1940,792

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

1553,652�тис.��рн;�інші�витрати —�387,140�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�20�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 121,�в
л.�Каменярів,�32 —�467,622�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —373,300

тис.��рн;�інші�витрати —�94,322�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�21�чер�и�б
дівництва,

Ліцей�№ 142,�в
л.�Політехнічна,�2-А —�623,178

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

495,345�тис.��рн;�інші�витрати —�127,833�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�22�чер�и�б
дівництва,

Ліцей�№ 144,�просп.�Червонозоряний,�6 —

2349,710�тис.��рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�ро-

боти —�1881,511�тис.��рн;�інші�витрати —

468,199�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�23�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 149,�в
л.�Петровсь�о�о,�1 —�427,104

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

340,482�тис.��рн;�інші�витрати —�86,622�тис.��ри-

вень.

Кошторисна�вартість�24�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 159,�в
л.�Т
пи�ова,�22 —1288,487�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�1027,580

тис.��рн;�інші�витрати —�260,907�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�25�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 161,�в
л.�Кабл
�ова,�14 —�1147,046

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

921,314�тис.��рн;�інші�витрати —�225,732�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�26�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 164,�в
л.�Умансь�а,�39 —�126,865�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —101,145

тис.��рн;�інші�витрати —�25,720�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�27�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 166,�в
л.�Єревансь�а,�20 —�609,509

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

484,856�тис.��рн;�інші�витрати —�124,653�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�28�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 173,�просп.�Відрадний,�20 —�1171,969

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

939,815�тис.��рн;�інші�витрати —�232,154�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�29�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 174,�в
л.�Героїв�Севастополя,�43 —

594,637�тис.��рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�ро-

боти —476,200�тис.��рн;�інші�витрати —�118,437

тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�30�чер�и�б
дівництва,

Гімназія�№ 177,�в
л.�К
рсь�а,�12 —�3261,941

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

2613,221�тис.��рн;�інші�витрати —�648,720�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�31�чер�и�б
дівництва,

Гімназія�№ 178,�просп.�Повітрофлотсь�ий,�22 —

1 694,156�тис.��рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�ро-

боти—1349,734�тис.��рн;�інші�витрати—�344,422

тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�32�чер�и�б
дівництва,

СШ�№ 187,�в
л.�Вол�о�радсь�а,�23 —�641,316

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

510,593�тис.��рн;�інші�витрати�— 130,723�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�33�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 221,�в
л.�К
дряшова,�12/14 —�879,346

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

700,404�тис.��рн;�інші�витрати —�178,942�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�34�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 229,�в
л.�Виборзь�а,�57 —�216,708

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

173,390�тис.��рн;�інші�витрати —�43,318�тис.��ри-

вень.

Кошторисна�вартість�35�чер�и�б
дівництва,

СЗШ�№ 279,�в
л.�Леніна,�50 —2026,375�тис.��рн,


�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�1624,416

тис.��рн;�інші�витрати —�401,959�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�36�чер�и�б
дівництва,

ПШ�№ 310,�б
льв.�І.�Лепсе,�77-А —�336,011

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

267,243�тис.��рн;�інші�витрати —�68,768�тис.��ри-

вень.

Кошторисна�вартість�37�чер�и�б
дівництва,

�імназія�№ 318,�в
л.�П
люя,�3-Б —�2963,044

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

2381,301�тис.��рн;�інші�витрати�— 581,743�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�38�чер�и�б
дівництва,

ПШ�№ 324,�в
л.�Лебедєва-К
мача,�8 —�599,158

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

482,734�тис.��рн;�інші�витрати —�116,424�тис.

�ривень.

Кошторисна�вартість�39�чер�и�б
дівництва,

Гімназія�«Ер
дит»,�в
л.�Т
пи�ова,�27 —�252,221

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

199,487�тис.��рн;�інші�витрати —�52,734�тис.��ри-

вень.

Кошторисна�вартість�40�чер�и�б
дівництва,

ліцей�«Престиж»,�в
л.�Героїв�Севастополя,�

42-А —�328,538�тис.��рн,�
�том
�числі:�б
ді-
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вельні�роботи —260,082�тис.��рн;�інші�витрати —

68,456�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�41�чер�и�б
дівництва,

ПЛ�«КПІ»,�б
льв.�І.�Лепсе,�41-А —�333,436�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —263,948

тис.��рн;�інші�витрати —�69,488�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�42�чер�и�б
дівництва,

ТЛ�«КПІ»,�в
л.�Умансь�а,�33 —�464,348�тис.��рн,


�том
�числі:�б
дівельні�роботи —�370,363�тис.

�рн;�інші�витрати —�93,985�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�43�чер�и�б
дівництва,

СП�«Надія»,�в
л.�Донець�а,�13 —�1 689,010�тис.

�рн,�
�том
�числі:�б
дівельні�роботи —1358,925

тис.��рн;�інші�витрати�— 330,085�тис.��ривень.

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

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

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

єва�П.�О.
Виконуючий обв’язки голови 

І. Ніконов

Про реєстрацію органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Вулиця Севастопольська, 13»

Розпорядження № 779 від 10 серпня 2015 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б»

частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від
19 березня 2015 року № 272/1137 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу$
динковий комітет «Вулиця Севастопольська, 13» у Дарницькому районі м. Києва», розглянувши заяву уповно$
важених представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

селення�«Б
дин�овий��омітет�«В
лиця�Севас-

топольсь�а,�13».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�внести

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

�омітет�«В
лиця�Севастопольсь�а,�13»�до�Єди-

но�о�реєстр
�ор�анів�самоор�анізації�населен-

ня�
�місті�Києві.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова

В. Кличко

Про організаційно$правові заходи 
щодо ліквідації комунального підприємства 

по будівництву і експлуатації паркінгів, гаражів, автостоянок 
для автотранспорту «Автопарк$Сервіс» Святошинського району

Розпорядження № 781 від 11 серпня 2015 року
Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», на виконання рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 «Про ліквідацію
районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів», в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�Утворити��омісію�з�лі�відації��ом
нально-

�о�підприємства�по�б
дівництв
�і�е�спл
атації

пар�ін�ів,��аражів,�автостояно��для�автотранс-

порт
�«Автопар�-Сервіс»�Святошинсь�о�о�райо-

н
�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії�з�лі�відації��ом
нально�о�підпри-

ємства�по�б
дівництв
�і�е�спл
атації�пар�ін�ів,

�аражів,�автостояно��для�автотранспорт
�«Ав-

топар�-�Сервіс»�Святошинсь�о�о�район
:

2.1�Здійснювати�повноваження�щодо�
прав-

ління�справами��ом
нально�о�підприємства�по

б
дівництв
�і�е�спл
атації�пар�ін�ів,��аражів,

автостояно��для�автотранспорт
�«Автопар�-

Сервіс»�Святошинсь�о�о�район
�відповідно�до

за�онодавства�У�раїни.

2.2.�Забезпечити�проведення�інвентариза-

ції�майна��ом
нально�о�підприємства�по�б
-

дівництв
�і�е�спл
атації�пар�ін�ів,��аражів,�ав-

тостояно��для�автотранспорт
�«Автопар�-Сер-

віс»�Святошинсь�о�о�район
.

2.3.�В�
становленом
�за�онодавством�по-

ряд�
�попередити�працівни�ів��ом
нально�о

підприємства�по�б
дівництв
�і�е�спл
атації�пар-

�ін�ів,��аражів,�автостояно��для�автотранспор-

т
�«Автопар�-Сервіс»�Святошинсь�о�о�район


про�їх�наст
пне�вивільнення�та�забезпечити�до-

тримання�їх�соціально-правових��арантій�
�по-

ряд�
�та�на�
мовах,�визначених�за�онодав-

ством�У�раїни.

2.4.�У�встановленом
�поряд�
�с�ласти�про-

міжний�лі�відаційний�баланс��ом
нально�о-

підприємства�по�б
дівництв
�і�е�спл
атації�пар-

�ін�ів,��аражів,�автостояно��для�автотранспор-

т
�«Автопар�-Сервіс»�Святошинсь�о�о�район


та�подати�йо�о�на�затвердження�ви�онавчом


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

державній�адміністрації).

2.5.�У�встановленом
�поряд�
�с�ласти�лі�ві-

даційний�баланс��ом
нально�о�підприємства

по�б
дівництв
�і�е�спл
атації�пар�ін�ів,��ара-

жів,�автостояно��для�автотранспорт
�«Авто-

пар�-Сервіс»�Святошинсь�о�о�район
�та�пода-

ти�йо�о�на�затвердження�ви�онавчом
�ор�ан


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

жавній�адміністрації).

2.6.�Здійснити�всі�інші�передбачені�за�оно-

давством�заходи,�пов’язані�з�лі�відацією��ом
-

нально�о�підприємства�по�б
дівництв
�і�е�с-

пл
атації�пар�ін�ів.��аражів,�автостояно��для

автотранспорт
�— «Автопар�-Сервіс»�Свято-

шинсь�о�о�район
.

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

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

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

ва�І.�В.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про закріплення нежилих приміщень 
за комунальним підприємством «Центр обслуговування 

споживачів Шевченківського району»
Розпорядження № 791 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час$
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра$
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіаль$
ної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструк$
тури», враховуючи звернення комунального підприємства «Центр обслуговування споживачів Шевченків$
ського району» від 27 липня 2015 року № 02/3548, листи Святошинської районної в місті Києві державної ад$
міністрації від 24 червня 2015 року № 107$4833/30 та від 24 липня 2015 року № 5779/30, лист комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» від 23
липня 2015 року № 107/56$886, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ня�за��ом
нальним�підприємством�«Центр�об-

сл
�ов
вання�споживачів�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н
»�нежилі�приміщення�за�альною�площею�521,3

�в.�м�на�в
л.�Львівсь�ій,�57А�та�нежилі�примі-

щення�за�альною�площею�541,0��в.�м�на�б
льв.

Вернадсь�о�о,�63А,�я�і�належать�до��ом
наль-

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

єва.

2.�Ком
нальном
�підприємств
�«Кер
юча

�омпанія�з�обсл
�ов
вання�житлово�о�фонд


Святошинсь�о�о�район
�м.�Києва»�та��ом
-

нальном
�підприємств
�«Центр�обсл
�ов
ван-

ня�споживачів�Шевчен�івсь�о�о�район
»�в�
с-

тановленом
�поряд�
�здійснити�приймання-

передач
�нежилих�приміщень,�зазначених�


п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та�надати�Де-

партамент
��ом
нальної�власності�м.�Києва

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Свя-

тошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації��опію�а�та�приймання-передачі.

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

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

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

�о�о�М.�Б.
Голова

В. Кличко

Про зміни у додатку 5 до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30 травня 2012 року № 888 

«Про прийняття відомчого житлового фонду, службового житла,
зовнішніх інженерних мереж Служби безпеки України 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження № 795 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Ки$
ївської 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 Служби безпеки України від 31 жовтня 2014 року № 19/2$
4067, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�додат�а�5�до�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30

травня�2012�ро�
�№ 888�«Про�прийняття�ві-

домчо�о�житлово�о�фонд
,�сл
жбово�о�жит-

ла,�зовнішніх�інженерних�мереж�Сл
жби�без-

пе�и�У�раїни�до��ом
нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва»�та�і�зміни:

У�позиції�7:


��рафах�7�і�8�ряд�а�1�цифри�«111�8270,00»

замінити�цифрами�«1093007,00»;


��рафах�7�і�8�ряд�а�2�цифри�«678260,00»

замінити�цифрами�«652997 00».

У�позиції�8:


��рафах�7�і�8�ряд�а�1�цифри�«1002442,00»

замінити�цифрами�«977179,00»;


��рафах�7�і�8�ряд�а�2�цифри�«566936,00»

замінити�цифрами�«541673,00».

У� �рафах�7� і� 8� позиції� «Усьо�о»�цифри

«5884567,00»�замінити�цифрами�«3713329,00».
Голова

В. Кличко

Про зміни у додатку 2 до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12 грудня 2013 року № 2239 «Про безоплатне прийняття 

відомчого житлового фонду, відокремлених об’єктів 
комунального призначення, електролічильників та зовнішніх 
інженерних мереж Служби безпеки України до комунальної

власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження № 797 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Ки$
ївської 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 Служби безпеки України від 31 жовтня 2014 року № 19/2$
4068, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�додат�а�2�до�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12

�р
дня�2013�ро�
�№ 2239�«Про�безоплатне

прийняття�відомчо�о�житлово�о�фонд
,�від-

о�ремлених�об’є�тів��ом
нально�о�призначен-

ня,�еле�тролічильни�ів�та�зовнішніх�інженер-

них�мереж�Сл
жби�безпе�и�У�раїни�до��ом
-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва»�та�і�зміни:

У��рафах�8�і�9�позиції�5�цифри�«297559,00»

замінити�цифрами�«181380,00».

У��рафах�8�і�9�позиції�«Усьо�о»��цифри

«4282116,00»�замінити�цифрами�«4165937,00».

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника реконструкції будівлі 
на вул. Олійника, 21 під відділ (Центр) надання 

адміністративних послуг апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 798 від 14 серпня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре$

гулювання містобудівної діяльності», з метою скорочення термінів будівництва та своєчасного введення об’$
єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�в�
становленом
�поряд�
�пе-

редати��ом
нальном
�підприємств
�з�питань�б
-

дівництва�житлових�б
дин�ів�«Житлоінвест-

б
д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб
д-УКБ»)

ф
н�ції�замовни�а�ре�онстр
�ції�б
дівлі�на�в
л.

Олійни�а,�21�під�відділ�(Центр)�надання�адмі-

ністративних�посл
��апарат
�Дарниць�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�та�всі

наявні�до�
менти,�я�і�засвідч
ють�права�за-

мовни�а,�обся�и�незавершено�о�б
дівництва

на�момент�передачі,�прое�тно-�ошторисн
,

до�овірн
,�б
х�алтерсь�
�до�
ментацію,�до�
-

ментацію,�пов’язан
�з�проведенням�процед
р

за�
півель,�обладнання�та�матеріали,�придба-

ні�для��омпле�тації�об’є�та,�та�інформацію,�я�а

є�важливою�для�їх�здійснення.

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

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

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

ної�адміністрації)�надати�в�
становленом
�по-

ряд�
 до�Департамент
�е�ономі�и�та�інвести-

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�
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пропозиції	до	Про�рам	е�ономічно�о	і	соціально�о	роз-

вит��	м.	Києва	на	2015	рі�	та	наст�пні	ро�и	по	об’є�т�,

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

3.	КП	«Житлоінвестб�д-УКБ»:

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

е�тно-�ошторисної	до��ментації	відповідно	до	за�оно-

давства.

3.2.	Забезпечити	проведення	б�дівельних	робіт	від-

повідно	до	за�онодавства	У�раїни.

3.3.	При	��ладанні	до�овор�	підряд�	на	ви�онання	ро-

біт	з	ре�онстр��ції	об’є�та	обов’яз�ово	передбачити	�мо-

ви	щодо	надання	підрядною	ор�анізацією	�арантій	я�ос-

ті	ви�онаних	робіт	та	встановити	�арантійні	стро�и	е�с-

пл�атації	об’є�та.

3.4.	Земельно-правові	питання	вирішити	в	�становле-

ном�	поряд��.

3.5.	Забезпечити	дотримання	вимо�	Правил	бла�о�ст-

рою	міста	Києва,	затверджених	рішенням	Київсь�ої	місь-

�ої	ради	від	25	�р�дня	2008	ро��	№ 1051/1051.

4.	Взяти	до	відома,	що	після	завершення	робіт	та	прий-

няття	об’є�та	в	е�спл�атацію	майно	в	�становленом�	по-

ряд��	зарахов�ється	до	�ом�нальної	власності	територі-

альної	�ромади	міста	Києва.

5.	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	05.06.2015	№ 541

«Про	ре�онстр��цію	б�дівлі	на	в�л.	Олійни�а,	21	під	від-

діл	(Центр)	надання	адміністративних	посл��	апарат�	Дар-

ниць�ої	районної	в	місті	Києві	державної	адміністрації».

6.	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.

Голова В. Кличко

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

16	�р�дня	2015	р.	за	№ 199/1310

Про внесення змін до Додатка 4 до Порядку визначення 
розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування 

рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають 
у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема, 

повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві 
державні адміністрації, за розміщення реклами 

на транспорті комунальної власності міста Києва, а також за розміщення 
реклами в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Розпорядження №1189 від 7 грудня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про рекламу», поста+

нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію норматив+
но+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357
«Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві», з метою коригування базових тарифів, що відповідають
видам рекламних засобів, які розміщуються на території підприємств транспорту загального користування комунальної власності
міста Києва та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Позицію	12	Додат�а	4	до	Поряд��	визначення	розмі-

р�	плати	за	тимчасове	�орист�вання	місцями	для	розта-

ш�вання	ре�ламних	засобів	зовнішньої	ре�лами,	я�і	пе-

реб�вають	�	�ом�нальній	власності	територіальної	�ро-

мади	міста	Києва,	зо�рема,	повноваження	з	�правління

я�ими	здійснюють	районні	в	місті	Києві	державні	адмініс-

трації,	за	розміщення	ре�лами	на	транспорті	�ом�наль-

ної	власності	міста	Києва,	а	та�ож	за	розміщення	ре�ла-

ми	в	ліфтах	жилих	б�дин�ів	�ом�нальної	власності	міста

Києва,	затверджено�о	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор-

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

адміністрації)	від	21	травня	2012	ро��	№ 838,	зареєстро-

вано�о	�	Головном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві	12

червня	2012	ро��	за	№ 40/957,	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:	

12 Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі за 1 кв. м площі рекламного засобу 62,0

»

2.	Це	розпорядження	набирає	чинності	з	дня	йо�о	оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

16	�р�дня	2015	р.	за	№ 200/1311

Про внесення змін до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 24 вересня 2014 року № 1055 «Про встановлення тарифів 

на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надаються
державними та комунальними закладами охорони здоров’я 

у м. Києві»
Розпорядження №1188 від 7 грудня 2015 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення пов+
новажень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Мініс+
трів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охо+
рони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних
послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.	Доповнити	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

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

ністрації)	від	24	вересня	2014	ро��	№ 1055	«Про	вста-

новлення	тарифів	на	платні	посл��и	зі	стоматоло�ічної

допомо�и,	я�і	надаються	державними	та	�ом�нальними

за�ладами	охорони	здоров’я	�	м.	Києві»,	зареєстрова-

не	в	Головном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві	07	жовт-

ня	2014	ро��	за	№ 33/1086,	новими	п�н�тами	11-13	та-

�о�о	зміст�:

«11.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	зі	стома-

толо�ічної	допомо�и,	я�і	надає	Ком�нальне	не�омерцій-

не	підприємство	«Конс�льтативно-діа�ностичний	центр»

Печерсь�о�о	район�	м.	Києва,	що	додаються.

12.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	зі	стомато-

ло�ічної	допомо�и,	я�і	надає	Державний	за�лад	«Цен-

тральна	стоматоло�ічна	полі�ліні�а	Міністерства	охоро-

ни	здоров’я	У�раїни»,	що	додаються.

13.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	зі	стомато-

ло�ічної	допомо�и,	я�і	надає	Державний	за�лад	«Все-

��раїнсь�ий	�лінічний	меди�о-реабілітаціиний	�ардіохі-

р�р�ічний	центр	Міністерства	охорони	здоров’я	У�ра-

їни»,	що	додаються.»

У	зв’яз��	з	цим	п�н�ти	11-13	вважати	відповідно	п�н�-

тами	14-16.

2.	Це	розпорядження	набирає	чинності	з	дня	йо�о	оп-

рилюднення.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåí-
äó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 60, ï³äâàë çàãàëüíîþ ïëîùåþ
16,9 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðåäàêö³ÿ ïåð³îäè÷íîãî âèäàííÿ, çàñíîâàíîãî îá'ºäíàííÿì
ãðîìàäÿí (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ,â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëü-
øî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 3,11 òèñ. ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà — 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº Ñóìåíêà Îëåêñàíäðà Ñåðã³éîâè÷à,12.01.1981 ð.í.
(îñòàííº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿: 03067,ì.Êè¿â,âóë.ß.Ãàëàíà,áóä.2,êâ.8),ÿêèé º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹ 760/17181/15-ö (2/760/7376/15) çà ïîçîâîì Ñàâ÷åíêî Ñâ³òëàíè Ñåðã³¿âíè, ïðî
ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ òà ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â íà óòðèìàííÿ íåïîâíîë³òíüî¿ äèòèíè,
â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 14.01.2016 ðîêó íà 09.00, ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðàâó áóäå
ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ ó âàøó â³äñóòí³ñòü, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê B.C.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 49,90 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³
ãîñïîäàð÷îãî áëîêó íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 16, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå ïåðåâèùóþ÷è ñòðîêó ä³¿
äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Îðåíäíà ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 33053,05 ãðí. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïî-

çîâíîþ çàÿâîþ Âàñèëü÷èøèíî¿ Âàëåð³¿ Îëåêñàíäð³âíè â ³íòåðåñàõ Ôåùåíêà Ìèõàéëà

Ñåðã³éîâè÷à äî Øòåïè Ñåðã³ÿ Âàñèëüîâè÷à, òðåòÿ îñîáà: Ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ïàíîâà Î.Ï. ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó äàðóâàííÿ äîë³

æèòëîâîãî áóäèíêó íåä³éñíèì, ïðèçíà÷åíî íà 11.01.2016 ð. íà 15.00 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó

(03113, ì. Êè¿â, âóë. Øóòîâà, 1, êàá. 20) ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Äåìèäîâñüêî¿ À.².

Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàºòüñÿ â³äïîâ³äà÷: Øòåïà Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷.

Â ðàç³ âàøî¿ íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 45123

23 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹171(4767)
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Â ÄÅÍÜ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ Êîëîí-
íà çàëà ìåð³¿ íàïîâíèëàñÿ ãó÷íèì
äèòÿ÷èì ãàëàñîì, ñÿéâîì ÿñêðà-
âèõ ìàëåíüêèõ òàëàíîâèòèõ ç³ðîê.
Ïðàâîðó÷ çàëè êðàñóºòüñÿ ïðèêðà-
øåíà ³ãðàøêàìè òà ã³ðëÿíäàìè ë³-
ñîâà êðàñóíÿ. À ïîñåðåäèí³ ³ëþì³-
íàö³ÿ îñâ³òëþº ñöåíó. Ëóíàº ãó÷-
íà ìóçèêà, ìåòóøàòüñÿ þí³ àðòèñ-
òè ð³çíîãî â³êó òà â ð³çíèõ îáðà-
çàõ, àëå óñ³ ç ãàðíèì íàñòðîºì. «Ìè
ïðè¿õàëè ç Ïîëòàâè âïåðøå íà öåé
ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü. Âðàæå-
í³ ìàñøòàáàìè, ãîñòèíí³ñòþ. Íàø
êîëåêòèâ ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñòóäåíò³â
òà ä³òåé øêîëè-³íòåðíàòó. Âñ³ ìè
çàäîâîëåí³ ïîáà÷åíèì, àòìîñôå-
ðîþ ôåñòèâàëþ ³ ñâÿòà»,— ðîçïî-
â³ëà ó÷àñíèöÿ çàõîäó Íàòàë³ÿ Ðå-
ì³çîâà. Êîñòþìè þíèõ âèêîíàâ-
ö³â òàêîæ âðàæàëè ó÷àñíèê³â ³ ãîñ-
òåé. Â³ä óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ äî
îáðàç³â ð³çíèõ êàçêîâèõ ïåðñîíà-
æ³â. Ä³â÷àòà áóëè íàðÿäæåí³ â ÿëèí-
êó, Ñí³ãóðî÷êó, à òàêîæ â êðàñóíþ
Ñí³ãîâó Êîðîëåâó. Ïëàòòÿ äëÿ îñòàí-
íüî¿ áóëî âèãîòîâëåíî ç³ çâè÷àé-

íîãî ïëàñòèêîâîãî îäíîðàçîâîãî
ïîñóäó. ×îòèðèð³÷íà Ìàðãàðèòà ³ç
Êèºâà — â îáðàç³ ×åðâîíî¿ Øàïî÷-
êè — ïðîäåìîíñòðóâàëà â³äâ³äóâà-
÷àì ñâî¿ òàíöþâàëüí³ çä³áíîñò³.
«Ìè âïåðøå íà òàêîìó ôåñòèâàë³.
Ìîÿ îíó÷êà çàéìàºòüñÿ òàíöÿìè
äðóãèé ð³ê. Íàì äóæå ñïîäîáàëî-
ñÿ öå ñâÿòî, ãàðíà îðãàí³çàö³ÿ. Äó-

æå áàãàòî â³äîìèõ àðòèñò³â»,— ãî-
âîðèòü áàáóñÿ ä³â÷èíêè êèÿíêà
Ëþáîâ ²âàí³âíà. Çà êóë³ñàìè âñ³
íàìàãàëèñÿ ï³ä³éòè áëèæ÷å äî â³-
äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ àðòèñò³â. Ä³òè
ç óñ³õ áîê³â îáñòóïèëè Íàòàë³þ Áó-
÷èíñüêó, ïðîñÿ÷è àâòîãðàô. Àëå
âñå æ òàêè íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ ç òàëàíîâèòîþ ñï³âà÷êîþ.
«Ñüîãîäí³ áóëî îñîáëèâî ñâÿòêî-
âî. Î÷³ ä³òåé ãîð³ëè: ñâÿòî íàáëè-
æàºòüñÿ. Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ —

äèòÿ÷å ñâÿòî, òîìó ä³òè ç òàêèì
íåòåðï³ííÿì éîãî ÷åêàþòü. ß ³ç çà-
äîâîëåííÿì âèñòóïèëà ðàçîì ç íà-
øèìè ìàëåíüêèìè òàëàíòàìè. Ä³-
òè — öå íàøå ìàéáóòíº. Íåçâàæà-
þ÷è íà âàæêó åêîíîì³÷íó ñèòó-
àö³þ, ìè íå ïîâèíí³ â³äìîâëÿòè-
ñÿ â³ä ñâÿòà. Àäæå ìè ìàºìî ïî-
êàçàòè óñ³ì, ùî ìè ñèëüí³»,— çàçíà-
÷èëà Íàòàë³ÿ Áó÷èíñüêà. Òðèâàâ
êîíöåðò á³ëüøå òðüîõ ãîäèí. Íà
ñöåí³ ñâî¿ òàëàíòè äåìîíñòðóâà-
ëè ó÷àñíèêè ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà-
¿íè. Òàíöþâàëè ï³ä íàö³îíàëüí³
íàðîäí³ ï³ñí³, ³íîçåìíó ìóçèêó ³
íàâ³òü ï³ä ñõ³äí³ ìîòèâè. Þð³é
Ãåðàñèì÷óê ðàçîì ³ç äîíüêîþ
ïðîäåìîíñòðóâàëè âïðàâí³ñòü àê-

ðîáàòèêè. «ß çàâæäè âèñòóïàþ ç
ìîºþ äîíüêîþ. Âîíà çàéìàºòüñÿ
òàíöÿìè ìàëî íå ç íàðîäæåííÿ. ß
ñàì àðòèñò öèðêîâîãî ìèñòåöòâà,
ìîÿ äðóæèíà òàêîæ àðòèñòêà. Íà-
øà ñ³ì’ÿ áåðå ó÷àñòü â óñ³õ ôåñòè-
âàëÿõ òà êîíêóðñàõ ³ çàâæäè ïåðå-
ìàãàº. Ìè â³ðèìî, ùî ³ öüîãî ðàçó
òàêîæ ïîùàñòèòü»,— ðîçïîâ³â Þð³é
Ãåðàñèì÷óê. Îêð³ì òàíöþâàëüíèõ
êîëåêòèâ³â, âèñòóïàëè áàÿí³ñòè,
âîêàë³ñòè, ÿê³ âèêîíóâàëè ï³ñí³ ó
ñóïðîâîä³ ð³çíèõ ìóçè÷íèõ ³íñò-
ðóìåíò³â. Äî ñëîâà,òàëàíîâèò³ ç³ð-
êè òàêîæ ïîäàðóâàëè ä³òÿì ñâî¿
ïðåì’ºðè ï³ñåíü. Çîêðåìà Îëåê-
ñàíäð ªãîðîâ âèêîíàâ ï³ñíþ
«Ñí³ã» �

Ç³ðêîâèé
ìàéäàí÷èê
� Â Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ó ñòîëè÷í³é

ìåð³¿ ïðîõîäèâ ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü «Ñÿéâî Ð³çäâÿíèõ Ç³ðîê»

Ó Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàñâ³òèëè ÿëèí-

êó òà îáëàøòóâàëè ñöåíó.Òðàäèö³éíèé êîíêóðñ ç³áðàâ òóò ìî-

ëîäü ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Á³ëüø ÿê ï³âñîòí³ òàëàíîâèòèõ òàíöþ-

âàëüíèõ êîëåêòèâ³â òà âîêàë³ñò³â âèáîðþâàëè öüîãî äíÿ ëàâðè

ïåðåìîæö³â. Ðàçîì ³ç ä³òüìè òà ñòóäåíòàìè âèñòóïàëè é â³äî-

ì³ â³ò÷èçíÿí³ âèêîíàâö³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Á³ëüø ÿê ï³âñîòí³ òàíöþâàëüíèõ êîëåêòèâ³â òà âîêàë³ñò³â âèáîðþâàëè öüîãî äíÿ
ëàâðè ïåðåìîæö³â

Íà ñöåí³ ñâî¿ òàëàíòè äåìîíñòðóâàëè ó÷àñíèêè ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè 

Â Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ Êîëîííà çàëà ìåð³¿ íàïîâíèëàñÿ ãó÷íèì äèòÿ÷èì ãàëàñîì, ñÿéâîì ÿñêðàâèõ ìàëåíüêèõ ç³ðîê 
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