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ÕÎ×À íèí³ ïàíóº çîâñ³ì íå çèìî-
âà,à ñêîð³ø îñ³ííÿ ïîãîäà,ñòîëè÷-
íà âëàäà ãîòóºòüñÿ äî ìîæëèâèõ
ñí³ãîïàä³â, îæåëåäèö³.Äëÿ ïðèáè-
ðàííÿ âóëèöü çàêóïèëè ñïåöòåõí³-
êó íîâîãî ïîêîë³ííÿ.ßñêðàâî-÷åð-
âîí³ òðàêòîðè âðàæàþòü ÿê ³ çðó÷-
í³ñòþ,òàê íàä³éí³ñòþ. «Öÿ òåõí³êà
ñïðàâä³ õîðîøà.Êîæåí âîä³é çàõî-
÷å íà í³é ïðàöþâàòè. Âîíà íàä³é-
íà.Ìîòîðè ì³öí³. ² ïî ñò³éêîñò³ âî-
íè íå ïîñòóïàþòüñÿ âåëèêèì òðàê-
òîðàì. Íåþ ëåãêî ìîæíà çà¿õàòè ó
êîæíèé äâ³ð,ïðèáðàòè ³,íå ïîøêî-

äèâøè äåðåâà, âè¿õàòè íàçàä»,—
ãîâîðèòü ãîëîâíèé ìåõàí³ê ØÅÓ
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Àíäð³é Àê³-
ìîâ.Ïðèäáàííÿ òàêèõ ìàøèí âïåð-
øå çà áàãàòî ðîê³â ñòàëî îíîâëåí-
íÿì òåõí³êè äëÿ ÆÅê³â. Òðàêòîðö³
áóäóòü ñïðàâæí³ìè ïîì³÷íèêàìè
äëÿ ï³äòðèìàííÿ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà.Äëÿ çàêóï³âë³ ìà-
øèí ïðîâåëè â³äêðèò³ òîðãè. Íàé-
á³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ áóëà
ïðîïîçèö³ÿ òîâàðèñòâà, ÿêå îô³-
ö³éíî º ïðåäñòàâíèêîì Ì³íñüêîãî
òðàêòîðíîãî çàâîäó «Á³ëîðóñ» â

Óêðà¿í³.«Áóëî âèä³ëåíî 10 ì³ëüéî-
í³â íà çàêóï³âëþ ñïåöòåõí³êè. Çà-
âäÿêè òîìó,ùî ïðîéøîâ öèâ³ë³çî-
âàíèé òåíäåð ³ âèãðàëà êîìïàí³ÿ,
ÿêà çàïðîïîíóâàëà àãðåãàòè çà 
8 ìëí 300 òèñ. ãðí, ìè çåêîíîìèëè
2 ìëí ãðí ³ ïîâåðíóëè ¿õ ó áþäæåò
ì³ñòà. Äî òîãî æ, ö³ á³ëîðóñüê³ êî-
ë³ñí³ òðàêòîðè íàä³éí³ òà çðó÷í³.
Ìè òàêîæ çâåðòàºìî óâàãó íà îñî-
áëèâîñò³ ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿
ïðèäáàíî¿ òåõí³êè.Áàãàòî äåòàëåé
ç ÷àñîì âèõîäèòü ç ëàäó,òîæ ìè ïî-
âèíí³ áóòè âïåâíåí³, ùî øâèäêî é
çà ïðèéíÿòíèìè ö³íàìè çìîæåìî
çàêóïèòè çàï÷àñòèíè ³ òåõí³êà íå
ïðîñòîþâàòèìå áåç ä³ëà»,— ïîÿñ-
íèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ. Îãëÿíóâ íîâó òåõí³-
êó ³ îñîáèñòî ïðî¿õàâñÿ íà í³é ìåð
ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî.Â³í çàçíà÷èâ,
ùî êîæåí êîìóíàëüíèê,ÿêèé ïðà-
öþâàòèìå íà íîâèõ òðàêòîðàõ,â³ä-
÷óâàòèìå ñåáå êîìôîðòíî. «Ìîæó
ñêàçàòè,ùî òåõí³êà ÿê³ñíà.Ö³ òðàê-
òîðè ï³äóòü ó ðàéîíè,â ÆÅÊè.Ùîá
ïðèáèðàëèñÿ íå ò³ëüêè öåíòðàëü-
í³ ìàã³ñòðàë³,à é äâîðè íà îêîëèöÿõ

Êèºâà»,—ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷-
êî. Ï³ñëÿ öüîãî ìåð ïåðåäàâ êëþ÷³
ïðåäñòàâíèêàì êåðóþ÷èõ êîìïà-
í³é ó ðàéîíàõ. «Âè íåñåòå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà âñ³ ö³ òðàêòîðè,³ ÿ ñïî-
ä³âàþñü, ùî âîíè äîâãî ñëóæèòè-
ìóòü ì³ñòó»,— ï³äñóìóâàâ ñòîëè÷-
íèé ãîëîâà. Íîâà ñí³ãîïðèáèðàëü-
íà òåõí³êà áóäå ïðàöþâàòè íå ëè-
øå â ïåð³îä çàìåò³â, à òàêîæ ðîç-
÷èùàòèìå âóëèö³ â³ä ñì³òòÿ â ñóõó
îñ³ííþ ïîãîäó ³ ðîáèòèìå öå çíà÷-
íî åôåêòèâí³øå,í³æ çâè÷àéí³ äâ³ð-
íèêè. Â ìàéáóòíüîìó òàê³ òðàêòî-
ðè ìàþòü ïîâí³ñòþ çàì³íèòè ëþä-
ñüêó ïðàöþ, íàñàìïåðåä â ñêëàä-
íèé îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä. Òà-
êîæ öüîãî ðîêó ë³í³éíèé ïåðñîíàë
ÆÅÄ³â îòðèìàâ íîâó ôîðìó.«Öüî-
ãî ðîêó ìè çàêóïèëè ïîíàä 5 òèñÿ÷
êîìïëåêò³â ñïåöîäÿãó, â òîìó ÷èñ-
ë³ çèìîâîãî óòåïëåíîãî.Çàðàç îíî-
âèëè ïàðê ìàëî¿ ìåõàí³çàö³¿ äëÿ
ïðèáèðàííÿ ñí³ãó. Öå ò³ ïîñòóïîâ³
êðîêè, ÿêèìè ìè ðóõàºìîñÿ ó íà-
ïðÿìêó ÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
êèÿí»,—çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

30 íîâèõ òðàêòîð³â ïîëåãøàòü ðîáîòó êîìóíàëü-
íèõ ñëóæá. Äëÿ çàêóï³âë³ òåõí³êè ïðîâåëè â³ä-
êðèò³ êîíêóðñí³ òîðãè, íà ÿêèõ áóëè çàïðîïîíî-
âàí³ ìàøèíè ÿê â³ò÷èçíÿíîãî, òàê ³ çàðóá³æíîãî
âèðîáíèöòâà. Íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ
áóëà ïðîïîçèö³ÿ òîâàðèñòâà, ùî º îô³ö³éíèì
ïðåäñòàâíèêîì Ì³íñüêîãî òðàêòîðíîãî çàâîäó.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

«Óìîâè, ïåðåäáà÷åí³
Äåðæáþäæåòîì 
äëÿ ñòîëèö³, ñòàâëÿòü
Êè¿â ó ñèòóàö³þ 
âèæèâàííÿ,
à íå ðîçâèòêó»

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é

Êëè÷êî, êîìåíòóþ÷è óõâàëåííÿ Äåð-

æàâíîãî áþäæåòó.

«ß ñï³ëêóâàâñÿ ç äåïóòàòàìè, ³ äó-

æå äèâíî áóëî ïî÷óòè ñëîâà äåêîãî ç

íèõ, ùî êèÿíè «æèðóþòü». ß êàæó: âè

âèéä³òü íà âóëèöþ, ïîñï³ëêóéòåñÿ ç

ëþäüìè. Ö³íè â Êèºâ³ âèù³, í³æ â ³í-

øèõ ðåã³îíàõ, âàðò³ñòü æèòòÿ âèñîêà,

ëþäÿì äîâîäèòüñÿ âèæèâàòè â öèõ äó-

æå ñêëàäíèõ óìîâàõ. ² ÿ ìîæó ñêàçà-

òè,ùî öå áþäæåò íå ðîçâèòêó,à âèæè-

âàííÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð çàóâàæèâ,ùî ó Êèºâà âèëó÷à-

òèìóòü 60 % ÏÄÔÎ. ² ï³äêðåñëèâ, ùî

öå ãàíåáíà ïîë³òèêà ³ ùî ïîäàòêè êè-

ÿí ïîâèíí³ çàëèøàòèñÿ â ñòîëèö³,ùîá

Êè¿â ðîçâèâàâñÿ,áóäóâàëèñÿ äîðîãè ³

ìîñòè, íîâ³ ³íôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè,

çîêðåìà ñîö³àëüí³. «À çàðàç íàñ ñòàâ-

ëÿòü óòàêó ñèòóàö³þ,êîëè ìåð çìóøå-

íèé áóäå ïðèõîäèòè äî ïðåì’ºðà ³ ïðî-

ñèòè: äàéòå íàì íà öåé ÷è ³íøèé ³í-

ôðàñòðóêòóðíèé îá’ºêò»,—ñêàçàâ î÷³ëüíèê

ñòîëèö³.«Ìè ïåðåäáà÷èëè,ùî ãðîø³ ç

Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ìè ñïðÿìîâóâàòè-

ìåìî íà ³íôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè, íà

äîðîãè. ² öå äóæå äîáðå.Àëå ñêàçàòè,

ùî ÿ çàäîâîëåíèé öèì áþäæåòîì, íå

ìîæó»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ðîçïî÷àòî ðîáîòè 
ç ðåêîíñòðóêö³¿ 5-ãî 
ïîë³ãîíó

Öüîãî ðîêó ì³ñüê³é âëàä³ âäàëî-

ñÿ ðîçïî÷àòè ðåêîíñòðóêö³þ ïîë³ãî-

íó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5,

ùî â ñ. Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéî-

íó. Çîêðåìà ïðîâåäåíî ìîäåðí³çà-

ö³þ ñèñòåìè î÷èñòêè ô³ëüòðàòó (ð³-

äèíè, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âíàñë³äîê îñ³-

äàííÿ ñì³òòÿ).

Âèõ³ä óñòàíîâêè íà ïðîåêòí³ ïî-

êàçíèêè ïëàíóºòüñÿ íà ïî÷àòîê ëþ-

òîãî íàñòóïíîãî ðîêó, ùî äîçâîëèòü

ñóòòºâî çíèçèòè ê³ëüê³ñòü çàáðóäíþ-

þ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ óòâîðþþòüñÿ íà

ïîë³ãîí³. Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Âæå ïðîâåäåíî ìîäåðí³çàö³þ òà

â³äíîâëåíî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòå-

ìè î÷èñòêè ñò³÷íèõ âîä. Çä³éñíåíî

³íâåíòàðèçàö³þ íàñîñíîãî îáëàäíàí-

íÿ ãîëîâíî¿ êàíàë³çàö³éíî-íàñîñíî¿

ñòàíö³¿ òà êàíàë³çàö³éíî-íàñîñíî¿

ñòàíö³¿ ¹ 1 — ïðîâåäåíî êàïðåìîíò

îäíîãî òà çàêóïëåíî ùå îäèí íàñîñ,

ùî äîçâîëÿº åôåêòèâíî ïåðåêà÷ó-

âàòè ô³ëüòðàò â ïåð³îä ï³êîâèõ íà-

âàíòàæåíü. Òàêîæ ïðèäáàíî îáëàä-

íàííÿ äëÿ â³äâîäó ô³ëüòðàòó â ïåð³-

îä ï³êîâèõ íàâàíòàæåíü ç íèæí³õ òî-

÷îê ïåðøî¿ ÷åðãè íà êàðòó ïîë³ãî-

íó»,— ïîÿñíèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Â³í

òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî âèêîíàíî ãåî-

ëîã³÷í³ òà ãåîäåçè÷í³ äîñë³äæåííÿ

÷àñòèíè ïîë³ãîíó, ñôîðìîâàíî â³ä-

ïîâ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïðîåêòó

ïîäàëüøî¿ ðåêîíñòðóêö³¿.

íîâèíè «Á³ëîðóñè» äîïîìîæóòü
äâ³ðíèêàì
� Ó ñòîëèö³ çàêóïèëè íîâó ñïåöòåõí³êó äëÿ ïðèáèðàííÿ âóëèöü, ïàðê³â, äâîð³â 

â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî îñîáèñòî ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü äî ðîáîòè íîâî¿ êîìóíàëüíî¿ òåõí³êè 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�I�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли-

�ання�17.12.2015�та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор-

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�затвердження�план��діяльності�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів�ре��-

ляторних�а�тів�на�2016�рі�.

3.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�У�раїни��лопотання�про�на�ороджен-

ня�Почесною��рамотою�Верховної�Ради�У�ра-

їни�М�сієн�о�Таїсії�Петрівни.

4.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�У�раїни��лопотання�про�на�ороджен-

ня�Почесною��рамотою�Верховної�Ради�У�ра-

їни�Б�л�и�Валентини�Андріївни.

5.�Про�затвердження�спис���ла�реатів�на

прис�дження�Премії�Київсь�ої�місь�ої�ради�за

внесо��молоді���розвито��місцево�о�самовря-

д�вання.

6.�Про�повернення�історичних�назв,��точнен-

ня�назв,�переймен�вання�в�лиць,�проспе�т�,

площ�та�пров�л�ів���місті�Києві.

7.�Про�присвоєння�Центральній�районній�біб-

ліотеці�№ 141�Централізованої�бібліотечної�сис-

теми�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва�імені���ра-

їнсь�о�о�письменни�а�Павла�Архиповича�За-

�ребельно�о.

8.�Про�реор�анізацію��ом�нально�о�авто-

транспортно�о�підприємства�Дніпровсь�о�о

район��м.�Києва�шляхом�йо�о�приєднання�до

�ом�нально�о�підприємства�«Автотранспорт-

не�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»�(від�14.09.2015�№ 08/231-2242/ПР).

9.�Про�списання�шляхом�продаж��транспорт-

но�о�засоб�,�я�ий�належить�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�18.08.2015�№ 08/231-2075/ПР).

10.�Про�надання�дозвол��Київсь�ом���нівер-

ситет��імені�Бориса�Грінчен�а�на�списання

транспортно�о�засоб�,�я�ий�належить�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�18.08.2015�№ 08/231-2074/ПР).

11.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�08�жовтня�2015�ро���№ 140/2043

«Про�надання�з�оди�на�безоплатне�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�-

сів»�(від�11.11.2015�№ 08/231-2445).

12.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�30.10.2015�№ 08/231-2428/ПР).

13.�Про�реор�анізацію��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Дире�ція�по�обсл��ов�ванню�нежит-

лово�о�фонд��Дарниць�о�о�район��міста�Ки-

єва»�(від�22.10.2015�№ 08/231-2405/ПР).

14.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�08.10.2015�№ 139/2042�«Про

тимчасов��заборон��ви�ористання�для�б�дів-

ництва�земельної�ділян�и�на�в�лиці�Го�олів-

сь�ій,�32».

15.�Про�надання�дитячій��лінічній�лі�арні�№ 7

Печерсь�о�о�район��м.�Києва�земельної�ділян-

�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

і�спор�д�лі�арні�на�в�л.�Професора�Підвисоць-

�о�о,�4-б���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-

6258).

16.�Про�передач���ромадянці�Ма�арен�о�Га-

лині�Іванівні�земельної�ділян�и�для�ведення��о-

ле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�5-тій�Канальній,

діл.�9���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(А-

13551).

17.�Про�передач���ромадянин��Ковален��

Антон��Оле�сандрович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Леніна,�105-б���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-9413).

18.�Про�передач���ромадянці�Є�оровій�Те-

тяні�Іванівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Л��овій,�6-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-13534).

19.�Про�передач���ромадянин��Капіт�льсь�о-

м��Сер�ію�Давідович��земельної�ділян�и�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Алма-Атинсь�ій,�38���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-21744).

20.�Про�передач���ромадянці�Федорч���Люд-

милі�Ми�олаївні�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва�об’є�тів�інженерної�інфрастр��т�ри�(про-

тизс�вної�спор�ди)�на�в�л.�Столєтова,�46-а���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7026).

21.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Под�фаловій�Антоніні�Опанасівні�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Я�ова�Кач�ри,�24���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-9174).

22.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Захарчен���Оле�сандр��Ми�олайо-

вич��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Прорізній,�7���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9113).

23.�Про�приватизацію��ромадянин��Марти-

нен���Гри�орію�Федорович��земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Воровсь�о�о,�26���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9112).

24.�Про�приватизацію��ромадянці�Матвієн�о

Надії�Петрівні�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,

28-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9232).

25.�Про�приватизацію��ромадянці�Казім�о

Ганні�Андріївні�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Івана

Фран�а,�2-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-8785).

26.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Філіпов��Павл��Ар�адійович��для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�По-

вітрофлотсь�ій,�82���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-9358).

27.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Т�ач���Любові�Василівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Право-

бережній,�13���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9204).

28.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Хап�о�Нелі�Петрівні�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�С�мсь�ій,

31/10���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-

9144).

29.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Грищен���Леонтію�Іванович��для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Степана�Д��и,�10���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-9158).

30.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Геращен�о�Тетяні�Оле�сіївні�та�Гера-

щен�о�Ганні�Юріївні�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лисо�ірсь�ій,�23-а��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9179).

31.�Про�несення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�11.12.2008�№ 783/783�«Про

надання�дитячій�полі�лініці�№ 1�Святошинсь�о-

�о�район��м.�Києва�земельної�ділян�и�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�полі�ліні�и

на�в�л.�Командарма�Уборевича,�11���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва»�(А-21619).

32.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�02.06.2015�№ 607/1471�«Про

визначення�перелі���земельних�діляно��для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах».

33.�Інформація�начальни�а�ГУ�МВС�У�раїни

��м.�Києві�та�першо�о�заст�пни�а�про��рора

міста�Києва�Валендю�а�О.�С.�щодо�розслід�ван-

ня��римінальної�справи�по�фа�т���мисно�о

вбивства�бійця�12-�о�батальйон��Артема�При-

ходь�а.

34.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Президента�У�раїни,�Верховної�Ради�У�раїни

та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо�зарах�ван-

ня�до�доходів�бюджет��міста�Києва�єдино�о

подат��.

35.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�03.12.2015�№ 9/9�«Про�прий-

няття�до�роз�ляд��прое�т��рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016

рі�»�та�від�03.12.2015�№ 8/8�«Про�прийняття

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

ради�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі�».

36.�Про�затвердження�про�рами�вирішення

деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-

е�ономічних�проблем,�ви�онання�передвибор-

чих�про�рам�та�дор�чень�виборців�на�2016 —

2019�ро�и.

37.�Про�затвердження�спис���присяжних�Пе-

черсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва.

38.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�08.10.2015�№ 117/2020�«Про

затвердження�спис���присяжних�Шевчен�ів-

сь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

39.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 538/538�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�Свя-

тошинсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

40.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 100/5487

«Про�Про�рам��приватизації��ом�нально�о�май-

на�територіальної��ромади�міста�Києва».

41.�Про�створення��ом�нально�о�за�лад�

�омпле�сної�дитячо-юнаць�ої�ш�оли�«КОЗАК».

42.�Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір-

�и�ви�онання�вини�нення�забор�ованості�за�лі-

зин�овими��онтра�тами,���ладеними�між��о-

м�нальним�підприємством�«Київсь�ий�метро-

політен»�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«У�ррослізин�».

43.�Про��творення�по�одж�вальної��омісії�із

вирішення�спірних�питань,�я�і�вини�ли�під�час

�ромадсь�о�о�об�оворення�детально�о�план�

території�селища�Би�івня���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

44.�Про�вре��лювання�питань�ви�ористання

земельної�ділян�и�на�в�л.�Нижній�Вал,�27-29��

Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

45.�Про�місцеві�зовнішні�запозичення.

46.�Про�відмов��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ПАТЕЛІ�ЛІЗИНГ»���поновлен-

ні�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�-

дівництва�житлово-офісно�о��омпле�с��з�вб�-

дованими�приміщеннями��ромадсь�о�о�харч�-

вання�та�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Нижній

Вал,�27-29���Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 08.10.2015 № 139/2042 «Про тимчасову заборону 

використання для будівництва земельної ділянки 
на вулиці Гоголівській, 32»

Рішення Київської міської ради № 37/37 від 17 грудня 2015 року
У зв’язку з технічною помилкою, допущеною в адресі земельної ділянки, відповідно до Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�08.10.2015�№ 139/2042�«Про�тимчасов��за-

борон��ви�ористання�для�б�дівництва�земель-

ної�ділян�и�на�в�лиці�Го�олівсь�ій,�32»�та�і�змі-

ни:

1.1.�Назв��рішення�«Про�тимчасов��заборо-

н��ви�ористання�для�б�дівництва�земельної�ді-

лян�и�на�в�лиці�Го�олівсь�ій,�32»,�замінити�сло-

вами�«Про�тимчасов��заборон��ви�ористання

для�б�дівництва�земельної�ділян�и�на�в�лиці

Го�олівсь�ій,�32-в».

2�Повідомити�Приватне�а�ціонерне�товари-

ство�«Авіа�омпанія�«Віта»�про�прийняте�рішен-

ня�та�оприлюднити�йо�о�в��азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання Дитячій клінічній лікарні № 7 Печерського району 
м. Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд лікарні на вул. Професора Підвисоцького, 4=б 

у Печерському районі м. Києва
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк=
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши про=
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и�Дитячій��лінічній�лі�ар-

ні�№ 7�Печерсь�о�о�район��м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�лі-

�арні�на�в�л.�Професора�Підвисоць�о�о,�4-б��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель—

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява

ДЦ�№ 01010-000173462-014�від�20.04.2015).

2.�Надати�Дитячій��лінічній�лі�арні�№ 7�Печер-

сь�о�о�район��м.�Києва,�за��мови�ви�онання

п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне��орист�ван-

ня�земельн��ділян���площею�2,8609��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:82:244:0208)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спо-

р�д�лі�арні�на�в�л.�Професора�Підвисоць�о�о,

4-б���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(справа�Д-6258).

3.�Дитячій��лінічній�лі�арні�№ 7�Печерсь�о�о

район��м.�Києва:



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

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

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

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

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

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

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

�оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Де-

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

23.05.2014�№ 5342/0/12/19-14,�Головно�о��прав-

ління�Держзема�ентства�від�15.08.2014�№ 19-

26-0.31-4377/2-14,��правління�охорони���ль-

т�рної�спадщини�від�06.02.2015�№ 066-379.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.4.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладання

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

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

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

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

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

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

в закладах освіти Голосіївської районної 
в м. Києві державної адміністрації»

Розпорядження № 803 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

«Капітальний�ремонт�систем�освітлення�із�за-

міною�освітлювальних�елементів�(приладів)

на�світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Голосіївсь�ої

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

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

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

від�12�серпня�2015�ро���№ 00-1196-15/КД,

виданий�Державним�підприємством�«Спеціа-

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

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

дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�по�азни�а-

ми:

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

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

���с�ладає�31 166,396�тис.��рн,���том��числі:

б�дівельні�роботи —�25 013,900�тис.��рн:�інші

ви�рати —�6 152.496�тис.��ривень.

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

б�дівництва:

№п/п Адреса об'єкта у тому числі:

Будівельні
роботи 
тис. грн

Інші витрати
тис. грн

Загальна
кошторисна

вартість
тис. грн

1 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови №15, вул.
Васильківська, 12а

765,453 186,563 952,016

2 черга
будівництва

Ліцей рекламної та податкової справи №21, вул.
Саксаганського, 64

344,216 89,426 433,642

3 черга
будівництва

Медична гімназія №33, вул. Володимирська, 79б 723,235 176,115 899,350

4 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів імені С. П. Корольова №36,
вул. М. Стельмаха, 9

201,918 50,846 252,764

5 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №37, вул. Горького, 130 145,306 37,557 182,863

6 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови №44, вул.
Жилянська, 46

218,138 55,529 273,667

7 черга
будівництва

Гімназія №59 імені О. М. Бойченка, вул. Велика
Китаївська, 85

432,605 108,146 540,751

8 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови №85, вул. 40!річчя
Жовтня. 36

1886,195 459,188 2345,383

9 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням української мови та літератури №87
імені 0. П. Довженка, вул. Горького, 4/6

363,163 91,266 454,429

10 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови №92 імені Івана
Франка, вул. Тарасівська, 11

119,977 31,749 151,726

11 черга
будівництва ;

Школа І!ІІІ ступенів №108, вул. Уральська, 2/10 395,904 101,262 497,166

12 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням французької мови №110 імені 
К. Гапоненка, вул. Козацька, 5 

255,103 65,056 320.159

13 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІII ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов№112 імені Т.Шевченка,
вул. Велика Васильківська, 78

488,654 123,930 612,584

14 черга
будівництва

Еколого ! природничій ліцей №116, пров.
Сільськогосподарський, 2

131,877 34,561 166,438

15 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №122, вул. Китаївська, 22 599,084 146,476 745,560

16 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської та італійської мов №130
імені Данте Аліг'єрі, вул. Велика Васильківська,
128

696,738 172,357 869,095

17 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №132, вул. Академіка
Глушкова, 28

1387,776 339,545 1727,321

18 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №150, вул. Червонопрапорна,
148

485,424 120,878 606,302

19 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №151, вул. Ліснича, 3 997,561 242,590 1240,151

20 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови №165, вул.
Жилянська, 75

165,689 40,826 206,515

21 черга
будівництва

Гімназія №179, просп. 40!річчя Жовтня, 120в 675,260 173,219 848,479

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

№п/п Адреса об'єкта у тому числі:

Будівельні
роботи 
тис. грн

Інші витрати
тис. грн

Загальна
кошторисна

вартість 
тис. грн

1 черга
будівництва

ЗНЗ №62, вул. Княжий Затон, 17в 1961,387 477,859 2439,246

2 черга
будівництва

ЗНЗ №105, вул. Сімферопольська, 10 1749,214 433,504 2182,718

3 черга
будівництва

ЗНЗ №111, вул. Здолбунівська, 76 3259,566 789,948 4049,514

4 черга
будівництва

ЗНЗ№113, вул. Вакуленчука, 50а 228,370 55,216 283,586

5 черга
будівництва

ЗНЗ №127, вул. Ялтинська, 13 1349,303 332,907 1682,210

6 черга
будівництва

ЗНЗ №160, вул. Російська, 45 645,625 160,831 806,456

7 черга
будівництва

ЗНЗ №217, пров. Поліський, 9 1417,314 347,071 1764,385

8 черга
будівництва

ЗНЗ №237, вул. Вербицького, 28г 539,038 132,399 671,437 

9 черга
будівництва

ЗНЗ №255, вул. Вербицького, 26в 1105,864 276,307 1382,171

Про затвердження проектної документації 
на «Капітальний ремонт систем освітлення 

із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні в закладах освіти Дарницької районної 

в м. Києві державної адміністрації»
Розпорядження № 805 від 18 серпня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто=герой Київ» та постано=
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про=
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое�тн��до��ментацію�на

«Капітальний�ремонт�систем�освітлення�із�за-

міною�освітлювальних�елементів�(приладів)

на�світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Дарниць�ої

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

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

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

від�12�серпня�2015�ро���№ 00-1197-15/КД,

виданий�Державним�підприємством�«Спеціа-

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

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

дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�по�азни�а-

ми:

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

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

���с�ладає�79657,006�тис.��рн,���том��числі:

б�дівельні�роботи —63965,214�тис.��рн;�інші

витрати —�15691,792�тис.��ривень.

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

б�дівництва:

22 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №186, вул. Сєченова, 8 475,806 121,789 597,595

23 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов №220 вул. Маршала
Якубовського, 7г

983,505 242,482 1225,987

24 черга
будівництва

Ліцей №227 ім. М. М. Громова, вул. Маршала
Якубовського, 7д

1140,591 285,100 1425,691

25черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №236, вул. Академіка
Заболотного, 144

968,951 237,210 1206,161

26 черга
будівництва

Ліцей "Голосіївський" №241, вул. Голосіївська, 12 2628,835 630,808 3259,643

27 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням української мови та літератури №260,
вул. Маршала Якубовського, 7б

1696,058 412,937 2108,995

28 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням французької мови № 269, вул.
Глушкова, 17а

1515,518 372,041 1887,559

29 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням української мови та літератури №273,
вул. Набережно ! Корчуватська, 94а

1447,785 352,234 1800,019

30 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №286, вул. Академіка
Заболотного, 6а

857,904 198,374 1056,278

31 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №319 імені Валерія
Лобановського, просп. Червонозоряний, 146!148

438,933 110,319 549,252

32 черга
будівництва

Спеціальна школа!інтернат І!ІІ ступенів №7, вул.
Академіка Заболотного, 146

140,739 36,481 177,220

33 черга
будівництва

Спеціальна школа!інтернат І!ІІІ ступенів №9, вул.
Сєченова, 8

300,973 74,490 375,463

34 черга
будівництва

Спеціальна школа!інтернат І!II ступенів №11, вул.
Волзька, 12а

939,026 231,146 1170,172
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10 черга
будівництва

ЗНЗ №261, вул. Вербицького, 7 1294,100 315,604 1609,704

11 черга
будівництва

ЗНЗ №266, вул. Вербицького, 14г 1626,440 392,602 2019,042

12 черга
будівництва

ЗНЗ №267, вул. Вербицького, 7а 2025,953 495.939 2521,892

13 черга
будівництва

ЗНЗ №274, вул. Харківське шосе, 168 1351,202 327,504 1678,706

14 черга
будівництва

ЗНЗ №280, вул. Леніна, 236 324,675 80,553 405,228

15 черга
будівництва

ЗНЗ №284, вул. Тростянецька, 7г 3249,568 782,678 4032,246

16 черга
будівництва

ЗНЗ №289, вул. Славгородська, 14 1715,019 417,411 2132,430

17 черга
будівництва

ЗНЗ №290, вул. Ревуцького, 1За 1807,671 439,691 2247,362

18 черга
будівництва

ЗНЗ №291, вул. Тростянецька, 19 2747,782 667,820 3415,602

19 черга
будівництва

ЗНЗ №295, вул. Кошиця, 6 330,317 80,831 411,148

20 черга
будівництва

Гімназія "Діалог", вул. Кошиця, 6 340,838 83,122 423,960 

21 черга
будівництва

ЗНЗ №296, вул. Кошиця, 8 1455,929 352,346 1808,275

22 черга
будівництва

ЗНЗ №296, (початкова), вул. Олійника, 10 346,633 85,239 431,872

23 черга
будівництва

ЗНЗ №302, вул. Декабристів, 8а 1463,914 355,774 1819,688

24 черга
будівництва

ЗНЗ №303, вул. Драгоманова, 9а 1744,932 423,791 2168,723

25 черга
будівництва

ЗНЗ №305, вул. Леніна, 53 1817,664 446,857 2264,521

26 черга
будівництва

ЗНЗ №309, вул. Григоренка, 216 2357,691 572,145 2929,836

27 черга
будівництва

ЗНЗ №3 14, вул. Княжий Затон, 7а 1093,217 270,191 1363,408

28 черга
будівництва

ЗНЗ №3 15, вул. Драгоманова, 27а 1999,861 496.114 2495.975

29 черга
будівництва

ЗНЗ №316, вул. Бажана, 32а 623,406 156,082 779,488

30 черга
будівництва

ЗНЗ №323, вул. Мішуги, 5 1174,230 299,410 1473,640

31 черга
будівництва

ЗНЗ №329, вул. Урлівська, 196 2872,087 704,513 3576,600

32 черга
будівництва

Скандинавська гімназія, вул. Гмирі, Зб 2067,262 502,107 2569,369

33 черга
будівництва

Слов'янська гімназія, вул. Драгоманова, 10в 1980,752 485,252 2466,004

34 черга
будівництва

Ліцей "Інтелект", вул. Вірменська, 7 485,321 125,241 610,562

35 черга
будівництва

Київська інженерна гімназія, вул. Княжий Затон,
12а

4637,308 1208,446 6145,754

36 черга
будівництва

Ліцей "Наукова Зміна", вул. Григоренка, 21в 1833,939 460,613 2294,552

37 черга
будівництва

Гімназія "Київська РУСЬ", вул. Гмирі, 2в 2505,412 640,249 3145,661

38 черга
будівництва

ШДС Перевесло, вул. Урлівська, 19а 991,397 243,837 1235,234

39 черга
будівництва

ШДС Всесвіт, вул. Драгоманова, 426 639,706 155,151 794,857

40 черга
будівництва

ШДС Радосинь, Харківське шосе, 556 424,395 104,319 528,714 

41 черга
будівництва

ШДС Пролісок, вул. Бориспільська, 51 240,273 59,721 299,994

42 черга
будівництва

БДЮТ, вул. Вербицького, 46 410,644 100,586 511,230

43 черга
будівництва

ДЮЦ, вул. Заслонова, 14 159,825 39,927 199,752

44 черга
будівництва

ЦТТМ, вул. Ілліча, 15 733,926 179,140 913,066

45 черга
будівництва

Інтернат №10, вул. Вакуленчука, 1 69,421 17,987 87,408

46 черга
будівництва

Інтернат №12, вул. Харківське шосе, 121/3 466,823 116,957 583,780

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

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

в закладах освіти Дніпровської районної 
в м. Києві державної адміністрації»

Розпорядження № 806 від 18 серпня 2015 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто=герой Київ» та постано=

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

І.�Затвердити�прое�тн��до��ментацію�на

«Капітальний�ремонт�систем�освітлення�із�за-

міною�освітлювальних�елементів�(приладів)

на�світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Дніпровсь�ої

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

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

�ошторисної�частини�прое�тної�до��меятації�від

12�серпня�2015�ро���№ 00-1222-15/КД,�ви-

даний�Державним�підприємством�«Спеціалі-

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

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

дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�по�азни�а-

ми:

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

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

���с�ладає�33 920,828�тис.��рн,���том��числі:

б�дівельні�роботи —�27 226,401�тис.��рн;�інші

витрати —�6 694,427�тис.��ривень.

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

б�дівництва:

№п/п Адреса об'єкта у тому числі:

Будівельні
роботи 
тис. грн

Інші витрати
тис. грн

Загальна
кошторисна

вартість 
тис. грн

1 черга
будівництва

СЗШ № 4, вул. Стальського, 26а 723,086 175,167 898,253

2 черга
будівництва

СЗШ № 11, вул. Алма!Атинська, 113 184,886 47,240 232,126

3 черга
будівництва

НВК № 30 "Еконад", вул. Березняківська, 30б 154,070 39,500 193,570

4 черга
будівництва

СЗШ № 31, вул. Березнева, 5 310,722 77,947 388,669

5 черга
будівництва

СЗШ № 65, вул. Челябінська, 5 415,744 104,854 520,598

6 черга
будівництва

СЗШ № 66, вул. Каунаська, 2 275,864 70,168 346,032

7 черга
будівництва

СЗШ № 81, вул. П.Тичини, 22а 234,949 59,860 294,809

8 черга
будівництва

СШ № 98, вул. Микитенка, 7 459,690 114,376 574,066

9 черга
будівництва

СЗШ № 99, вул. Червоноткацька, 12 530,493 129,017 659,510

10 черга
будівництва

СЗШ № 103, вул. Алма!Атинська, 89 231,107 58,850 289,957

11 черга
будівництва

СШ № 120, вул. Райдужна, 176 1371,492 333,956 1705,448

12 черга
будівництва

СШ № 125, вул. Плеханова, 2 757,199 186,264 943,463

13 черга
будівництва

СЗШ № 126. вул. Празька, 14 588,608 145,335 733,943

14 черга
будівництва

Гімназія № 136, вул. Ентузіастів, 29/3 827,335 200,082 1027,417

15 черга
будівництва

СШ № 137, вул. Ентузіастів, 7/4 380,129 92,504 472,633

16 черга
будівництва

СЗШ № 146, пр!т. Миру, 11 352,623 89,397 442,020

17 черга
будівництва

СЗШ № 148. вул. Будівельників. 37 896,495 216,360 1112,855

18 черга
будівництва

СЗШ № 158. вул. С.Стальського, 12 640,547 161,703 802,250

19 черга
будівництва

Гімназія № 167, пр!т Возз'єднання, 12в 911,803 220,383 1132,186

20 черга
будівництва

Суспільно!гуманітарна гімназія № 176, пр!т
Ю.Гагаріна, 11

305,619 75,679 381,298

21 черга
будівництва

СЗШ № 180, бульв. Перова, 21 462,213 116,897 579,110

22 черга
будівництва

СЗШ № 182, бульв. О.Давидова, 17 996,418 241,542 1237,960

23 черга
будівництва

НВК "Фортуна" № 183, вул. Юності, 5 924,426 232,994 1157,420

24 черга
будівництва

СЗШ № 184, вул. Вільде, 5 471,309 114,461 585,770

25 черга
будівництва

СШ № 188, вул. Будівельників, 10 265,839 64,743 330,582

26 черга
будівництва

Гімназія № 191. вул. Серафимовича, 9а 639,017 161,023 800,040

27 черга
будівництва

СЗШ № 195, вул. Серафимовича, 17а 270,294 67,213 337,507

28 черга
будівництва

СЗШ №  201, бульв. Перова, 14а 657,507 159,909 817,416

29 черга
будівництва

Ліцей №  208, вул. О.Туманяна, 2 762,781 186,729 949,510

30 черга
будівництва

НВК "Сузір'я" № 209, вул. Березняківська, 32 916,855 225,427 1142,282

31 черга
будівництва

СЗШ №  224, вул. М. Кибальчича, 5 236,413 57,238 293,651

32 черга
будівництва

СЗШ №  228, вул. Березняківська, 34 986,315 237,209 1223,524

33 черга
будівництва

СШ №  234, вул. Райдужна, 12 1068,401 261,603 1330,004

34 черга
будівництва

СШ № 246, вул. М. Кибальчича, 7 1772,629 422,849 2195,478

35 черга
будівництва

СЗШ № 258, вул. Шалетт, 1а 1140,387 275,908 1416,295

36 черга
будівництва

СШ №  265, вул. Райдужна, 53 606,187 145,509 751,696

37 черга
будівництва

СШ № 325 "Щастя". пр!т Ватутіна, 226 365,732 89,643 455,375

38 черга
будівництва

СШ № 327, вул. Серафимовича, 96 154,070 39,500 193,570

39 черга
будівництва

Русанівський ліцей, бульв. О.Давидова, 17а 204,411 50,614 255.025

40 черга
будівництва

Технічний ліцей. вул. Тампере, 9 533,439 133,900 667,339

41 черга
будівництва

Інтернат № 14. бульв. Перова, 3 415,993 105.289 521,282

42 черга
будівництва

Інтернат № 18, бульв. Перова, 23 791,071 191,946 983,017

43 черга
будівництва

Інтернат № 26, бульв. Перова, 1 137,491 35,410 172,901

44 черга
будівництва

ВСШ № 4, вул. Тампере, 10 71,258 18,442 89,700

45 черга
будівництва

ШДС "Берегиня". вул. Райдужна, 73 351,082 86,530 437,612

46 черга
будівництва

ШДС "Березняки", вул. Тичини, 14б 106,082 26,124 132,206

47 черга
будівництва

НВК "Щастя", вул. М. Кибальчича, 3 57,589 14,548 72,137

48 черга
будівництва

ШДС "Струмочок", бульв. Праці, 4а 161,776 41,434 203,210

49 черга
будівництва

ШДС "Софія", вул. Тампере, 17а 8,087 2,837 10,924

50 черга
будівництва

ШС № 330 "Русанівка", бульв. 0. Давидова, 18 200,293 51,109 251,402
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51 черга
будівництва

НВК "Монтессорі", вул. Ентузіастів, 1/5 77,036 20,150 97,186

52 черга
будівництва

ШДС "Дивосвіт", вул. П.Запорожця, 8а 91,183 22,759 113,942

53 черга
будівництва

НВК "Домінанта", вул. Юності, 3 770,356 194,296 964,652

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

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

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про затвердження проектної документації 
на «Капітальний ремонт систем освітлення 

із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні в закладах освіти Оболонської районної 

в м. Києві державної адміністрації»
Розпорядження № 807 від 18 серпня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто=герой Київ» та постано=
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про=
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое�тн��до��ментацію�на

«Капітальний�ремонт�систем�освітлення�із

заміною�освітлювальних�елементів�(прила-

дів)�на�світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Обо-

лонсь�ої�районної�в�м.�Києві�державної�ад-

міністрації»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�що-

до�роз�ляд���ошторисної�частини�прое�тної

до��ментації�від�12�серпня�2015�ро���№ 00-

1219-15/КД,�виданий�Державним�підприєм-

ством�«Спеціалізована�державна�е�спертна

ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи»,�з�та�и-

ми�по�азни�ами:�

За�альна��ошторисна�вартість�б�дівниц-

тва���поточних�цінах�станом�на�31�липня�2015

ро���с�ладає�67 808,694�тис.��рн,���том��чис-

лі:�б�дівельні�роботи —�54 618,019�тис.��рн:

інші�витрати —�13 190,675�тис.��ривень.

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

б�дівництва:

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

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

Виконуючий обов’язки голови  І. Ніконов

Про затвердження проектної документації 
на «Капітальний ремонт систем освітлення 

із заміною освітлювальних елементів (приладів) 
на світлодіодні в закладах освіти Святошинської районної 

в м. Києві державної адміністрації»
Розпорядження № 808 від 18 серпня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто=герой Київ» та постано=
ви Кабінету Міністрів України від 1 1 травня 2011 року  №560 «Про затвердження Порядку затвердження про=
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое�тн��до��ментацію�на

«Капітальний�ремонт�систем�освітлення�із�за-

міною�освітлювальних�елементів�(приладів)

на�світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Святошин-

сь�ої�районної�в�м.�Києві�державної�адмініс-

трації»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз-

�ляд���ошторисної�частини�прое�тної�до��-

ментації�від�12�серпня�2015�ро���№ 00-1220-

15/КД,�виданий�Державним�підприємством

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

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

жавної�б�дівельної�е�спертизи»�з�та�ими�по-

�азни�ами:

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

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

���с�ладає�52 159,906�тис.��рн,���том��числі:

б�дівельні�роботи�— 42 011,545�тис.��рн:�інші

витрати�— 10 148,361�тис.��ривень.

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

б�дівництва:

№п/п Адреса об'єкта у тому числі:

Будівельні
роботи 
тис. грн

Інші витрати
тис. грн

Загальна
кошторисна

вартість 
тис. грн

1 черга
будівництва

ЗНЗ №8, вул. Вишгородська, 6 476,759 112,465 589,224

2 черга
будівництва

ЗНЗ №9, вул. Рокосовського, 5 1272,083 301,154 1573,237

3 черга
будівництва

ЗНЗ №14, вул. Макіївська, 5 1750,950 409,949 2160,899

4 черга
будівництва

ЗНЗ №18, вул. П .Морозова, 1 916,034 217,886 1133,920

5 черга
будівництва

ЗНЗ №20, пр. Оболонський, 326 122,636 30,468 153,104

6 черга
будівництва

ЗНЗ №29, вул. Майорова, За 1229,272 299,126 1528,398

7 черга
будівництва

ЗНЗ №104, вул. Лісна, 28 79,460 19,184 98,644

8 черга
будівництва

ЗНЗ №168, вул. Озерна, 2 1518,232 356,206 1874,438

9 черга
будівництва

ЗНЗ №170, вул. Північна, 8 1892,051 449,733 2341,784

10 черга
будівництва

ЗНЗ №194, вул. Г. Дніпра, 10б 1723,268 423,519 2146,787

11 черга
будівництва

ЗНЗ №210, вул. Л. Гавро, 22а 1469,850 358,807 1828,657

12 черга
будівництва

ЗНЗ №211, вул. Л. Гавро, 24а 779,628 190,404 970,032

13 черга
будівництва

ЗНЗ №214, пр. Оболонський, 9а 1056,668 257,747 1314,415

14 черга
будівництва

ЗНЗ №216, вул. М.3алки,8г 1322,687 322,208 1644,895

15 черга
будівництва

ЗНЗ №219, пр. Оболонський, 2б 1375,697 332,144 1707,841

16 черга
будівництва

ЗНЗ №225, пр. Оболонський, 9б 925,642 223,420 1149,062

17 черга
будівництва

ЗНЗ №226, вул. Прирічна, 9є 608,504 143,093 751,597

18 черга
будівництва

ЗНЗ №231, вул. Богатирська, 2в 987,747 234,956 1222,703

19 черга
будівництва

ЗНЗ №232, вул. Л.Гавро, 4г 1622,645 383,783 2006,428

20 черга
будівництва

ЗНЗ №239, пр. Оболонський, 16д 1701,740 409,934 2111,674

21 черга
будівництва

ЗНЗ №240, пр. Г. Сталінграда, 39г 234,503 57,573 292,076

22 черга
будівництва

ЗНЗ №244, вул. Прирічна, 27а 368,038 90,122 458,160

23 черга
будівництва

ЗНЗ №245, вул. Північна, 26 739,106 177,924 917,030

24 черга
будівництва

ЗНЗ №252, вул. 3. Гайдай,10в 625,696 149,494 775,190

25 черга
будівництва

ЗНЗ №256, вул. Озерна, 2а 302,037 72,928 374,965

26 черга
будівництва

ЗНЗ №268, пр. Г.Сталінграда, 43а 705,878 172,473 878,351

27 черга
будівництва

ЗНЗ №285, вул. Полярна, 8в 369,670 90,716 460,386

28 черга
будівництва

ЗНЗ №298, пр. Г.Сталінграда, 58!б 937,342 229,534 1166,876

29 черга
будівництва

ЗНЗ №326, вул. Вишгородська, 44в 876,321 212,967 1089,288

30 черга
будівництва

Гімназія №143, вул. Богатирська, 2б 1474,002 358,802 1832,804

31 черга
будівництва

Гімназія "Оболонь", вул. Прирічна, 27б 3269,590 776,959 4046,549

32 черга
будівництва

Гімназія "Потенціал", пр. Г.Сталінграда, 47 512,229 128,913 641,142

33 черга
будівництва

Ліцей №157, пр. Оболонський, 12в 241,983 59,032 301,015

34 черга
будівництва

Ліцей №157 (філія), пр. Г. Сталінграда, 23а 6251,706 1535,789 7787,495

35 черга
будівництва

Інтернат №4, вул. Юнкерова, 55 2083,080 523,388 2606,468

36 черга
будівництва

Інтернат №21, вул. Новикова!Прибоя, 11 4448,843 1099,191 5548,034

37 черга
будівництва

Інтернат №22, вул. Бережанська, 6 4689,297 1095,855 5785,152

38 черга
будівництва

Інтернат №25, вул. Червонофлотська, 28 101,250 25,612 126,862

39 черга
будівництва

Інтернат №299, вул. Тимошенка, 2!б 3555,895 857,217 4413,112

№п/п Адреса об'єкта у тому числі:

Будівельні
роботи 
тис. грн

Інші витрати
тис. грн

Загальна
кошторисна

вартість 
тис. грн

1 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №13, 
вул. Потапова, 3

716,577 175,721 892,298

2 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №35, 
вул. Г. Юри, 10

1124,042 275,860 1399,902

3 черга
будівництва

Спеціалізована школа №40, вул. Львівська, 6/3 695,694 174,004 869,698

4 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №50, 
вул. Ушакова, 12а

243,016 57,891 300,907

5 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа № 55,
вул. Осіння, 35

493,364 118,877 612,241

6 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №72, 
вул. Наумова, 35а

329,157 78,443 407,600

7 черга
будівництва

Спеціалізована школа №76 ім. О. Гончара, 
вул. Жмеринська, 8

2160,463 523,179 2683,642

8 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №83, вул. Героїв
Космосу, 3

910,172 226,799 1136,971

9 черга
будівництва

Спеціалізована школа №96, вул. Огарьова, 2 643,278 157,345 800,623

10 черга
будівництва

Спеціалізована школа №131. вул. Литвиненко !
Вольгемут, 2

740,763 178,738 919,501

11 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №140, вул.
Львівська, 47/8

245,769 60,508 306,277

12 черга
будівництва

Київська гімназія №154, просп. Перемоги, 63 823,013 197,039 1020,052

13 черга
будівництва

Спеціалізована школа №162, вул. Рахманінова, 47 1292,796 315,439 1608,235

14 черга
будівництва

Спеціалізована школа №185, вул. Серпова, 20/6 1502,844 368,525 1871,369

15 черга
будівництва

Спеціалізована школа №196, вул.Зодчих,22 819,657 198,743 1018,400

16 черга
будівництва

Спеціалізована школа №197 ім. Дмитра Луценка,
вул. Потапова, 12 

1383,501 330,040 1713,541

17 черга
будівництва

Ліцей "ЕКО" №198, вул. Тулузи, 6 624,375 154,690 779,065

18 черга
будівництва

Спеціалізована школа №200, вул. Семашко, 9 2730,844 664,195 3395,039

19 черга
будівництва

Спеціалізована школа №203, вул. Туполєва, 17 503,790 122,411 626,201

20 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №205, 
пр. Л. Курбаса, 10д

620,468 150,947 771,415

21 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №206, 
пр. Л.Курбаса, 9а

824,941 199,661 1024,602

22 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №215, 
вул. Жмеринська, 20

559,651 136,162 695,813

23 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №222, 
вул. Тулузи, 6а 

647,520 158,717 806,237 

24 черга
будівництва 

Середня загальноосвітня школа №223, 
вул. Жолудева, 6г 

1644,973 390,921 2035,894 

25 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №230, 
вул. Hay мова, 35б

1046,485 250,301 1296,786

26 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №235 
ім. В. Чорновола, вул. В. Кільцева. 1б

1301,692 310,952 1612,644

27 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №253, вул.
Жмеринська, 34

1096,992 262,428 1359,420

28 черга
будівництва

Спеціалізована школа №254, пр. Корольова, 12м 1457,745 350,458 1808,203

29 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №281, бульвар
Кольцова, 7б

799,493 191,298 990,791



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
29 ãðóäíÿ 2015 ð.
¹173(4769) 

6

30 черга
будівництва

Гімназія №287, вул. Чорнобильська, 10б 1366,067 326,820 1692,887

31 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №288, вул.
Ірпінська, 68а

1925,700 461,701 2387,401

32 черга
будівництва

Середня загальноосвітня школа №297, вул.
Жолудєва, Зг

2511,285 601,081 3112,366

33 черга
будівництва

Спеціалізована школа №304, вул. Уборевича, 21а 2058,639 497,481 2556,120

34 черга
будівництва

Спеціалізована школа №3 17, вул. Булгакова, 12 1752.230 420,654 2172.884

35 черга
будівництва

Гімназія "Академія", вул. Ф. Пушиної, 4 2084,177 498,761 2582,938

36 черга
будівництва

Київська гімназія східних мов №1, вул. Львівська,
25

692,447 165,077 857,524

37 черга
будівництва

Спеціальна школа!інтернат №15, пр. Перемоги,
113

874,202 217,102 1091,304

38 черга
будівництва

Спеціальна загальноосвітня школа!інтернат №16,
вул. Депутатська, 1

763,723 179,392 943,115

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

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

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

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

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

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Про затвердження проектної документації 
на «Капітальний ремонт систем освітлення 

із заміною освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні
в закладах освіти Деснянської районної в м. Києві державної

адміністрації (школи, інші заклади освіти)»
Розпорядження № 809 від 18 серпня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто=герой Київ» та постано=
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про=
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

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

ною�освітлювальних�елементів�(приладів)�на

світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Деснянсь�ої

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

(ш�оли,�інші�за�лади�освіти)»,�врахов�ючи�е�с-

пертний�звіт�щодо�роз�ляд���ошторисної�час-

тини�прое�тної�до��ментації�від�18�серпня�2015

ро���№ 00-1221/2-15/КД,�виданий�Держав-

ним�підприємством�«Спеціалізована�держав-

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

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

тизи»,�з�та�ими�по�азни�ами:

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

��поточних�цінах�станом�на�31�липня�2015�р.�с�ла-

дає�61899,103�тис.��рн,���том��числі:�б�дівель-

ні�роботи —49854,841�тис.��рн;�інші�витрати —

12044,262�тис.��ривень.

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

б�дівництва:

Про затвердження проектної документації 
на «Капітальний ремонт систем освітлення із заміною 

освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні в закладах
освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації

(спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії)»
Розпорядження № 810 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 1 1 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проек=
тів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ка=
бінету Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое�тн��до��ментацію�на

«Капітальний�ремонт�систем�освітлення�із�за-

міною�освітлювальних�елементів�(приладів)�на

світлодіодні�в�за�ладах�освіти�Деснянсь�ої

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

(спеціалізовані�ш�оли,�ліцеї,��імназії)»,�врахо-

в�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд���ошто-

рисної�частини�прое�тної�до��ментації�від�18

серпня�2015�ро���№ 00-1221/1-15/КД,�вида-

ний�Державним�підприємством�«Спеціалізо-

вана�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�61498,678�тис.��рн,���том��числі:

б�дівельні�роботи —�49535,648�тис.��рн;�інші

витрати —�11963,030�тис.��ривень.

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

б�дівництва:

№п/п Адреса об'єкта у тому числі:

Будівельні
роботи 
тис. грн

Інші витрати
тис. грн

Загальна
кошторисна

вартість 
тис. грн

1 черга
будівництва

Школа І!III ступенів № 119, вул. Закревського
Миколи, 15б

2702,963 646,565 3349,528

2 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 147, пр. Лісовий, 17в 369,404 89,199 458,603

3 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 190, вул. Шолом !
Алейхема, 16а

156,170 38,268 194,438

4 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 192, вул. Мілютенка, 56 623,763 158,097 781,860

5 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 212, вул. Академіка
Курчатова, 18/2

278,788 68,431 347,219

6 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 218. вул. Академіка
Курчатова, 6а

82,591 20,693 103,284

7 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 238, вул. Миколи
Закревського, 35б

3348,671 800,790 4149,461

8 черга
будівництва

Школа І!III ступенів № 248, вул. Миколи
Закревського, 45б

1479,119 354,252 1833,371

9 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 249, вул. Вікентія Беретті, 7 2621,874 627,196 3249.070

10 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 259, просп. Володимира
Маяковського. 21г

2913,193 696,778 3609,971 

11 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 263 імені Євгена
Коновальця, вул. Олександра Сабурова, 19б

2506,654 613,056 3119,710

12 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 270, просп. Володимира
Маяковського, 21в

2312,535 553,311 2865,846

13 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів №275. просп. Володимира
Маяковського, Зг

3383,911 853,402 4237,313

14 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 276, вул. Олександра
Сабурова, 14

1531,681 366,805 1898,486

15 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 278. вул. Леніна, 2а 153,862 39,020 192,882

16 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 282, вул. Миколи
Закревського. 65а

1771,942 424,192 2196,134

17 черга
будівництва

Школа І!III ступенів № 292 імені гетьмана України
Івана Мазепи, вул. Костянтина Данькевича, 5

2477,716 592,764 3070,480

18 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 294, вул. Марини
Цвєтаєвої, 6

2420,652 579,136 2999,788

19 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 300, просп. Володимира
Маяковського, 93г

3754,115 897,631 4651,746 

20 черга
будівництва

Школа І!ІІІ ступенів № 306, вул. Лісківська, 4а 5255,760 1256,297 6512,057 

21 черга
будівництва 1 

Школа І!ІІІ ступенів №308, вул. Градинська, 66 1756,925 420,606 2177,531 

22 черга
будівництва 

Школа І ступеня №311, вул. Милославська, 27 654,950 165,953 820,903 

23 черга
будівництва 

Школа І!ІІІ ступенів № 321, вул. Теодора
Драйзера, 40б 

4444,870 1062,618 5507,488 

24 черга
будівництва 

Вечірня (змінна) школа III ступеня N° 18. вул.
Братиславська, 14а 

1054,159 266,517 1320.676 

25 черга
будівництва 

Центр дитячої та юнацької творчості
Деснянського району, вул. Шолом 
Алейхема, 15а 

384,422 97,022 481,444 

26 черга
будівництва 

Центр дитячої та юнацької творчості
Деснянського району м. Києва (філіал), вул.
Каштанова, 5а 

384,422 97,022 481,444 

27 черга
будівництва 

Комплексна дитяча!юнацька спортивна школа !
14, вул. Шолом ! Алейхема, 5а 

411,684 104,672 516,356 

28 черга
будівництва 

Комплексна дитяча!юнацька спортивна школа !
18, вул. Оноре Де Бальзака, 52б 

255,741 62,368 318,109 

29 черга
будівництва 

Комплексна дитяча!юнацька спортивна школа !
23, просп. Володимира Маяковського, 24в 

60,818 15,569 76,387 

30 черга
будівництва 

Школа мистецтв, вул. Миколи Закревського, 43а 301,486 76,032 377,518 

№п/п Адреса об'єкта у тому числі:

Будівельні
роботи 
тис. грн

Інші витрати
тис. грн

Загальна
кошторисна

вартість тис. грн

1 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!III ступенів № 23 з
поглибленим вивченням англійської мови, вул.
Путивльського, 35

2507,749 599,939 3107,688

2 черга
будівництва

Гімназія №39 І!ІІІ  ступенів імені гетьмана України
Богдана Хмельницького, пр. Лісовий. 17г

288,316 69,831 358,147

3 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 152 з
поглибленим вивченням англійської мови, вул.
Академіка Курчатова, 18/1

2487,427 625,509 3112,936

4 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 189 з
поглибленим вивченням англійської та німецької
мов, вул. Мілютенка, 5

319,677 81,496 401,173

5 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 202 з
поглибленим вивченням природничо!
математичних наук, пр. Лісовий, 22а

2232,143 553,416 2785,559

6 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 207 з
поглибленим вивченням англійської мови, пр.
Лісовий, 33а

1423,559 340,982 1764,541

7 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 247 з
поглибленим вивченням російської мови, вул.
Миколи Закревського, 376

3611,457 863,557 4475,014

8 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 250 з
поглибленим вивченням математики, просп.
Володимира Маяковського, 496

2389,010 602,777 2991,787

9 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 251 імені Хо
Ши Міна з поглибленим вивченням англійської
мови, вул. Миколи Закревського, 11а

2601,661 632,185 3233,846 

10 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 264 з
поглибленим вивченням англійської мови, вул.
Оноре Де Бальзака, 8г

1905,588 456,112 2361,700 

11 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 277 з
поглибленим вивченням англійської мови, вул.
Олександра Сабурова, 6

3766,127 900,500 4666,627

12 черга
будівництва

Гімназія № 283 І!ІІІ ступеня, вул. Костянтина
Данькевича,13

3949,328 944,258 4893,586

13 черга
будівництва

Ліцей № 293 І!ІІІ ступеня, вул. Милославська, 7 3223,686 771,344 3995,030

14 черга
будівництва

Спеціалізована школа І!ІІІ  ступенів № 301  імені
Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням
англійської мови, просп. Володимира
Маяковського, 93в 

4354,771 1041,097 5395,868 

15 черга
будівництва 

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 307 з
поглибленим вивченням природничих наук, вул.
Лісківська, 4б 

5399,918 1290,728 6690,646 

16 черга
будівництва 

Спеціалізована школа І ступеня № 312 з
поглибленим вивченням англійської мови, вул.
Каштанова, 12 

1021,120 244,860 1265,980  

17 черга
будівництва 

Спеціалізована школа І!ІІІ ступенів № 313 з
поглибленим вивченням інформаційних
технологій, вул. Лісківська, 7б 

3333,655 797,203 4130,858 

18 черга
будівництва 

Спеціалізована школа І!III ступенів № 320 з
поглибленим вивченням української мови, вул.
Будищанська, 8 

2702,963 646,565 3349,528 

19 черга
будівництва 

Спеціалізована школа І ступеня № 322 з
поглибленим вивченням англійської мови,
просп. Володимира Маяковського, 38а 

696,849 169,822 866,671 

20 черга
будівництва 

Гімназія "Троєщина" ІІ!ІІІ ступеня, вул. Марини
Цвєтаєвої, 14в 

534,703 131,897 666,600 

21 черга
будівництва 

Економіко!правовий ліцей II! III ступенів, вул.
Дмитра Мілютенка, 5б 

785,941 198,952 984,893 
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó" ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Õàðàêòåðèñòèêà ïðèì³ùåíü: âáóäîâàíå íåæèëå ïðèì³ùåííÿ òà ÷àñòèíà íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ.

Àäðåñà: áóë. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 63-À.

Âàðò³ñòü: 217600,00 ãðí òà 44500,00 ãðí.

Ïëîùà: 14 êâ. ìåòð³â òà 2 êâ. ìåòðè.

Íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð
îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó".

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à òà òåëåôîí: 03190, ì. Êè¿â,
âóë. Êèðïîíîñà, 10/8, (044) 400-11-88.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè,çàïðîïîíîâàíå ïîòåíö³éíèì îðåíäàðåì: ðîçòàøóâàííÿ
â³ää³ëåííÿ áàíêó òà ðîçòàøóâàííÿ áàíêîìàòà áàíêó.

Ñòðîê îðåíäè: 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.

Îðåíäíà ñòàâêà ó â³äñîòêàõ: 40.

Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 8704,00 ãðí òà 1780,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — Ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà Êèºâà:

äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó", ìàþòü âèùó àðõ³òåêòóðíó îñâ³òó

òà ñòàæ îðãàí³çàö³éíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ðîáîòè çà ôàõîì ó ñôåð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè íå ìåíøå 5 ðîê³â.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà:

- âèùà àðõ³òåêòóðíà îñâ³òà;

- ñòàæ îðãàí³çàö³éíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ðîáîòè çà ôàõîì ó ñôåð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè íå ìåíøå 5 ðîê³â;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ;

- àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³, âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³, íàÿâí³ñòü óïðàâë³íñüêèõ òà êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê.

Îñîáè, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿:

- çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ

íà äåðæàâíó ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè;

- çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;

- äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4õ6 ñì;

- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;

- äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè

"Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿";

- êîï³þ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;

- êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ)

- äîâ³äêó ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³);

- ïåðåë³ê íàóêîâèõ ïðàöü òà ïðîåêò³â, ùî ðîçðîáëÿëèñÿ çà ó÷àñòþ êàíäèäàòà ó ãàëóçÿõ àðõ³òåêòóðè òà áóä³âíèöòâà, ïëàíøåòè ðîçì³ðîì 0,8õ0,8 ì

ç ³ëþñòðàö³ºþ ðîá³ò;

- âëàñí³ ïèñüìîâ³ ïðîïîçèö³¿ òà òâîð÷³ ðîçðîáêè, ïîâ'ÿçàí³ ³ç ïðîåêòóâàííÿì îá'ºêò³â àðõ³òåêòóðè;

- ñòðàòåã³÷íå áà÷åííÿ ùîäî ïåðñïåêòèâíîãî ì³ñòîáóä³âíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà (ó ôîðì³ ïðåçåíòàö³¿ â ôîðìàò³ pdf òà ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè);

- ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåôîðìóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (ó ôîðì³ ïðåçåíòàö³¿ â ôîðìàò³ pdf òà ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè), âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ¿õ

òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè, ì³æíàðîäíèìè ïðîôåñ³éíèìè ñï³ëüíîòàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà óñòàíîâàìè óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ãðîìàäñüê³ñòþ

ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âïðîäîâæ 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³, çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,

36, (ê³ì.308) òåë.: 202-75-31, 202-74-69.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿

Îá'ºêò ¹ 1.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ áóä³âë³ (ë³ò. "Á","Â","Ã",

"Ä", "Å", "ª", "È").

Àäðåñà: 03680, ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

"Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ áóä³âë³: ë³ò."Á"ïëîùåþ 261,5 êâ.ì; ë³ò.

"Â" ïëîùåþ 26,7 êâ.ì; ë³ò. "Ã" ïëîùåþ 6,8 êâ.ì;

ë³ò."Ä" ïëîùåþ 23,1 êâ.ì; ë³ò."Å" ïëîùåþ 314,1

êâ.ì; ë³ò."ª" ïëîùåþ 316,4 êâ.ì; ë³ò."È" ïëîùåþ

39,2 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 4 562 500

(÷îòèðè ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ï'ÿò-

ñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 912 500 (äåâ'ÿòñîò äâàíàäöÿòü òèñÿ÷

ï'ÿòñîò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —

5 475 000 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ñ³ìäåñÿò

ï'ÿòü òèñÿ÷)ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³-

íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 547 500,00 ãðèâåíü.

Çã³äíî äàíèõ ì³ñüêîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó,

çåìåëüíà ä³ëÿíêà,íà ÿêèé ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò

ïðèâàòèçàö³¿,ïëîùåþ 0,7474 ãà (êîä 72:437:094)

òà îáë³êîâóºòüñÿ çà ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëó-

àòàö³ÿ" íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àë³â ïî âñòàíîâëåí-

íþ çîâí³øí³õ ìåæ çåìëåêîðèñòóâàíü.

Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâå-

äåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñ-

ò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

Îá'ºêò ¹ 2.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

263,60 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 3 ë³ò. "Á".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

"Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 263,60 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ —3 052 000

(òðè ì³ëüéîíè ï'ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³) ãðèâåíü.

ÏÄÂ —610 400 (ø³ñòñîò äåñÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà)

ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ

—3 662 400 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³

òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿

ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —366 240,00 ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêò³â òà ïðèëåãëî¿ òåðèòî-

ð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

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

ð³â êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿, ¿õ

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðà-

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

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

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

ö³íè.

4. Ïåðåìîæöÿì àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðî-

áî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòè-

òè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íà-

ö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî

íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà,ÿêèé âñòà-

íîâëþºòüñÿ á³ðæåþ;

5.Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 26 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó.

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

âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

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

¹ 1), îá 11.00 (îá'ºêò ¹ 2).

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ

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

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðå-

ñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â

ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ —ç 9.00 äî 17.00,

îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåð-

ì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ —òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåí-

íÿ àóêö³îíó.

7.Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17ãðèâåíü,áåç

ÏÄÂ,ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344

ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó"Ãîëîñ³ºâî"ÏÀÒ

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

ªÄÐÏÎÓ: 32710756,îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òî-

âàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

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

ö³íè âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344

ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî"

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

ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà

òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

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

íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòàìè ìîæíà â ðî-

áî÷³ äí³ çà àäðåñàìè ¿õ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ.

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà

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

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðå-

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

òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Ïåðåë³ê â³ëüíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî

óïðàâë³ííÿ çà êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà

Êèºâà òà ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ñòàíîì íà 01.01.2016 ð. 04050, ì. Êè¿â, âóë. Ìèêîëè Ïèìîíåíêà, 10, òåë. (044) 484-34-31.

Ïåðåë³ê â³ëüíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî

óïðàâë³ííÿ çà Êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñ-

òà Êèºâà òà ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ñòàíîì íà 01.01.2016 ð. (04112, ì. Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1, òåë. (044) 456-94-04).

¹
ç/ï

Àäðåñà ïðèì³ùåííÿ, ùî ìîæå áóòè
çäàíî â îðåíäó Çàãàëüíà

ïëîùà ïðè-
ì³ùåííÿ íà

áàëàíñ³,
êâ. ì

Çàãàëüíà ïëîùà
ïðèì³ùåíü, ùî
ïåðåáóâàþòü â
îðåíäíîìó êî-

ðèñòóâàíí³ 
(êâ. ì)

Â³ëüí³ ïðè-
ì³ùåííÿ
(çàãàëüíà

ïëîùà,
êâ. ì)

Ì³ñöå ðîç-
òàøóâàííÿ
â³ëüíîãî

ïðèì³ùåí-
íÿ (ïîâåðõ)

Òåõí³÷íèé
ñòàí

Íàÿâí³ñòü êîìóí³êàö³é
Ìîæëèâå
âèêîðèñ-

òàííÿ ïðè-
ì³ùåíü

Íàçâà 
âóëèö³

Òèï 
âóëèö³

¹ áóäèíêó
(ë³òåðà
êîðïóñ)

åíåðãîçà-
áåçïå÷åííÿ

âîäîçàáåç-
ïå÷åííÿ

òåïëîçà-
áåçïå÷åííÿ

1 Ùåðáàêîâà âóëèöÿ 70 5190,3 78 6,3 1
Ïîòðåáóº
ðåìîíòó

òàê í³ òàê
ðîçì³ùåí-
íÿ îïòèêè

2 Ùåðáàêîâà âóëèöÿ 70 5190,3 78 13 1
Ïîòðåáóº
ðåìîíòó

òàê òàê òàê
ìåäè÷í³
ïîñëóãè

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ (íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî
ïðàö³âíèêà).

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: ïîâíà âèùà åêîíîì³÷íà îñâ³òà (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), äîñâ³ä ðîáîòè ó â³äïîâ³äí³é
ñôåð³, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÊ,âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çíàííÿ
çàêîíîäàâñòâà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 1 ðîêó àáî â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå
3 ðîê³â;

- ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà îðåíäè ïðèì³ùåíü
Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: ïîâíà âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), äîñâ³ä ðîáîòè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³,

â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÊ, àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³, âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 1 ðîêó àáî â ³íøèõ ñôåðàõ
óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 2 ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â-01004,áóëüâ.Ò. Ã.Øåâ÷åíêà,
3, êàá. 330.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 278-42-62.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàíèé äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 2,3 ïîâåðõàõ òà ï³äâàë³ (Â(Ç)Ø ¹3 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Óøèíñüêîãî, 15, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2115,20 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êð³ì çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³
19 Ìåòîäèêè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 20429,76 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ 03087, ì. Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71, ôàêñ 242-21-71.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿

îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåë.: 207-09-31, 207-09-32.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Áàëüçàêà Îíîðå äå, 55, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà
ïëîùà —46,00 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà
(áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 72,59 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 3339,13 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð

ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1"Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà" (âóë.×îðíîáèëüñüêà,

5/7, òåë. 424-02-71, 424-93-83). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë. Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à,

11, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 340,40 êâ. ì. Âàðò³ñòü— 3622000,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 9397,51 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —

ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè

ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

ÔÎÏ Õîëÿâêî Â.Ì.29.12.2015ð.î 10.00 áóäå ïðîâîäèòèñü âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè íà âóë. Áîæåíêà, 9à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ
çåìëåêîðèñòóâà÷³â áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãîäæåííÿ àêòó ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ
çíàê³â. Ó ðàç³ íåÿâêè àêòè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 103699 òà âêëàäêó ¹ 027161 íà ³ì’ÿ Äóë³ Í³íè Ìèêîëà¿âíè, ââàæàòè
íåä³éñíèìè.¹

ç/ï

Àäðåñà ïðèì³ùåííÿ,
ùî ìîæå áóòè çäàíî â îðåíäó

Çàãàëüíà
ïëîùà ïðè-
ì³ùåííÿ íà

áàëàíñ³,
êâ. ì

Çàãàëüíà ïëîùà
ïðèì³ùåíü, ùî
ïåðåáóâàþòü â
îðåíäíîìó êî-

ðèñòóâàíí³ 
(êâ. ì)

Â³ëüí³ ïðè-
ì³ùåííÿ 
(çàãàëüíà

ïëîùà,
êâ. ì)

Ì³ñöå ðîç-
òàøóâàííÿ
â³ëüíîãî

ïðèì³ùåí-
íÿ (ïîâåðõ)

Òåõí³÷-
íèé ñòàí

Íàÿâí³ñòü êîìóí³êàö³é
Ìîæëèâå âè-
êîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåíüÍàçâà 

âóëèö³
Òèï âó-

ëèö³

¹ áóäèíêó
(ë³òåðà,
êîðïóñ)

åíåðãîçà-
áåçïå÷åí-

íÿ

âîäîçà-
áåçïå-
÷åííÿ

òåïëîçà-
áåçïå÷åí-

íÿ

1 Á³ëîðóñüêà âóëèöÿ
11-Á,

êîðïóñ Á
1618 417,76 14,76 2

çàäîâ³ëü-
íèé

òàê òàê òàê
²íøå âèêî-
ðèñòàííÿ

2
Ìèêîëè 

Ïèìîíåíêà
âóëèöÿ 10 8272 3173,6 94 1

çàäîâ³ëü-
íèé

òàê òàê òàê
Îçäîðîâ÷à
ô³çêóëüòóðà

3
Ìèêîëè Ïèìî-

íåíêà
âóëèöÿ 10 8272 3173,6 1 1

çàäîâ³ëü-
íèé

òàê í³ òàê
Ðîçì³ùåííÿ
ïëàò³æíîãî
òåðì³íàëó
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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 45126

29 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹173(4769)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÌÈÍÓËÎÃÎ òèæíÿ ðîçïî÷àâñÿ ïëàíîâèé êàïðåìîíò
åñêàëàòîðà ¹ 3 íà ñòàíö³¿ ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³-
òåíó «Äîðîãîæè÷³». Çàõîäè òðèâàòèìóòü äî 10 áåðåç-
íÿ 2016 ðîêó. Íà öåé ïåð³îä áóäå çàáåçïå÷åíî áåçïå-
ðåá³éíó ðîáîòó òðüîõ ³íøèõ ïðàöþþ÷èõ åñêàëàòîð³â.

Íàãàäàºìî, ùî ñüîãîäí³ òðèâàº ïëàíîâå êàï³òàëü-
íå îíîâëåííÿ åñêàëàòîðà íà ñòàíö³¿ «Óí³âåðñèòåò».
Ðåìîíò ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó,
ï³ñëÿ ÷îãî ï³äéîìíèê áóäå ââåäåíèé â åêñïëóàòà-
ö³þ ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ �

ÇÀ ÏÐÎÃÍÎÇÎÌ Óêðà¿íñüêîãî
Ã³äðîìåòöåíòðó, ç â³äó÷îðà ó Êè-
ºâ³ î÷³êóºòüñÿ çì³íà ïîãîäíèõ
óìîâ—äîù ³ç ïåðåõîäîì ó ìîêðèé
ñí³ã,ì³ñöÿìè îæåëåäüòà íàëèïàí-
íÿ ìîêðîãî ñí³ãó,ïîðèâè â³òðó 15-
20 ì/ñ,íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ.Òåì-
ïåðàòóðà çíèçèòüñÿ âäåíü â³ä 4°Ñ
òåïëà äî 1°Ñ ìîðîçó.

Ïðîòÿãîì 29-31 ãðóäíÿ 2015
ðîêó òðèâàòèìå ïîäàëüøå çíè-
æåííÿ òåìïåðàòóðè: âíî÷³ äî
6-11°Ñ ìîðîçó, âäåíü äî 2-7°Ñ
ìîðîçó. Ì³ñöÿìè ïðîéäå íåâå-
ëèêèé ñí³ã.

1-3 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó óòðèìàº-
òüñÿ õîëîäíà ïîãîäà, ïåðåâàæ-
íî áåç îïàä³â �

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÞ Êèºâà ñï³ëüíî
ç ÃÂ ÁÊÎÇ ÃÓ ÑÁÓ â ì.Êèºâ³ òà Êè-
¿âñüê³é îáëàñò³ òà ÓÂÁ ó ì. Êèºâ³
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÄÂÁ Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè íà âèìà-
ãàíí³ êîøò³â âèêðèòî ñï³âðîá³ò-
íèêà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà-
¿íè.

Âñòàíîâëåíî,ùî îïåðóïîâíî-
âàæåíèé Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó
åêîíîì³êè ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
â ì³ñò³ Êèºâ³ âèìàãàâ õàáàð çà ïðè-

êðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà,ùî çä³éñíþº îïåðàö³¿
ç ³íîçåìíîþ âàëþòîþ.

Ïðàâîîõîðîíöÿ çàòðèìàíî ï³ä
÷àñ îäåðæàííÿ â³ä ïîñåðåäíèêà
÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó
ñóì³ 17,5 òèñ.ãðèâåíü.Äî öüîãî çà-
äîêóìåíòîâàíî îäåðæàííÿ ïîë³öåé-
ñüêèì ùå 1 òèñ.äîëàð³â ÑØÀ õàáà-
ðà.

Íàðàç³ òðèâàþòü ïåðøî÷åðãî-
â³ ñë³ä÷³ ä³¿ �

ÇÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ ñëóæáîâèõ
ïåðåâ³ðîê,ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîþ ³íñïåêö³ºþ â
Êèºâ³, çâ³ëüíåíî äâîõ êåð³âíèê³â
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ ä³ëü-
íèöüâ Îáîëîíñüêîìó òà Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Æèòëîâî-êîìóíàëüíà ³íñïåê-
ö³ÿ çä³éñíèëà á³ëüøå ñîòí³ ñëóæ-
áîâèõ ïåðåâ³ðîê òà âèÿâèëà íèç-
êó ïîðóøåíü. Â ïåðøó ÷åðãó ïå-
ðåâ³ðÿëèñÿ ÆÅÄè, ÿê³ ïîòðàïèëè
äî â³äêðèòîãî ùîì³ñÿ÷íîãî ðåé-
òèíãó íàéã³ðøèõ ä³ëüíèöü Êèºâà.
Ó äâîõ ç íèõ ³íñïåêòîðè çä³éñíè-
ëè ïåðåâ³ðêó ³ âèÿâèëè ìàñîâ³ âè-
ïàäêè íåâèêîíàííÿ çâåðíåíüìåø-
êàíö³â äî «Êîíòàêòíîãî öåíòðó
ì³ñòà Êèºâà 1551». Öå 36 íåâèêî-
íàíèõ çàÿâ ç Îáîëîíñüêîãî ðàéî-
íó, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — 27»,— çà-
ÿâèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî êåð³âíèê³â
öèõ ï³äïðèºìñòâ çâ³ëüíåíî, îñ-

ê³ëüêè âèêîíàííÿ çâåðíåíü ëþ-
äåé º ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ó
ðîáîò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Êð³ì òîãî, ÷åðåç âèÿâëåí³ ïîðó-
øåííÿ îãîëîøåíî äîãàíó çàñòóï-
íèêó äèðåêòîðà ç òåõí³÷íèõ ïè-
òàíü ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó».

«Çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáî-
â’ÿçê³â çàñòîñóâàëèñü äèñöèïë³-
íàðí³ ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ äîãàíè
ïîñàäîâèì îñîáàì, â³äïîâ³äàëü-
íèì çà âèêîíàííÿ çâåðíåíü ãðî-
ìàäÿí Ñâÿòîøèíñüêîãî,Äí³ïðîâ-
ñüêîãî, Îáîëîíñüêîãî òà Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîí³â.Âèíåñåíî ïîïåðå-
äæåííÿ íà÷àëüíèêàì ÆÅÄ³â ùî-
äî íåäîïóùåííÿ âèïàäê³â íåñâîº-
÷àñíîãî îïðàöþâàííÿ çâåðíåíü
òà ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàí-
íÿì çàÿâîê ç òåõí³÷íîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ áóäèíê³â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî, Äí³ïðîâñüêîãî, Äåñíÿíñüêîãî
òà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîí³â»,— çà-
ÿâèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

Ó Êèºâ³ çâ³ëüíåíî äâîõ êåð³âíèê³â
ÆÅÄ³â

Íà «Äîðîãîæè÷àõ» â³äðåìîíòóþòü åñêàëàòîð

Ó ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ì³ñüêîìó ïîëî-
ãîâîìó áóäèíêó ¹ 1 ñâ³äîöòâî ïðî

íàðîäæåííÿ äèòèíè âñ³ îõî÷³ áàòü-
êè çìîæóòü îòðèìàòè ïðîñòî ó äåíü

âèïèñêè. Öåé ï³ëîòíèé ïðîåêò Ì³-
í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÿêèé
ï³äòðèìàëè ë³êàð³, ìàº ñïîäîáà-
òèñÿ ïîðîä³ëëÿì.

«Óïåâíåíà, ùî àáñîëþòíà á³ëü-
ø³ñòü ìîëîäèõ áàòüê³â ïîãîäÿòü-
ñÿ — òàêå íîâîââåäåííÿ çíà÷íî
ñïðîùóº ³ áåç òîãî íàñè÷åí³ íà ïðè-
ºìí³ ïîä³¿ òà êëîïîòè ïåðø³ äí³ ç
íåìîâëÿì. Àäæå çàì³ñòü òîãî, ùîá
çíàõîäèòè ÷àñ íà ïî¿çäêó äî â³ä-
ä³ëó ÐÀÖÑó, ìîæíà ïðèä³ëèòè á³ëü-
øå óâàãè ìàëþêó»,— çàóâàæèëà äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Òåòÿíà Äîí÷åíêî.

Òàêîæ âîíà âèñëîâèëà ñïîä³-
âàííÿ, ùî çãîäîì óñ³ ïîëîãîâ³ çà-
êëàäè ñòîëèö³ çìîæóòü íàäàâàòè
òàêó ìîæëèâ³ñòü ñâî¿ì ïàö³ºíòàì.

Ó ïðîô³ëüíîìó Äåïàðòàìåí-
ò³ ïîâ³äîìèëè, ùî íåùîäàâíî
ïåðøèé ìàëåíüêèé êèÿíèí âæå
ïî¿õàâ äîäîìó ç³ ñâ³äîöòâîì, îò-
ðèìàíèì ïðîñòî ó ïîëîãîâîìó
áóäèíêó �

Â³äó÷îðà â ì³ñò³ ïî÷àëîñÿ 
çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ ìàëþêà —
ó äåíü âèïèñêè ïîðîä³ëë³

Ó öåíòð³ ñòîëèö³ çàì³íÿòü 152 ïîøêîäæåí³ íàï³âêóë³

Íà õàáàð³ çàòðèìàíî ïðàö³âíèêà 
Íàöïîë³ö³¿

ÇÀ ÄÂÀ Ì²ÑßÖ² ç 498-ìè íàï³âêóëü, âñòàíîâëå-
íèõ íà âóë. Õðåùàòèê çàäëÿ îáìåæåííÿ àâòîìî-

á³ëüíîãî ðóõó, áóëî ïîøêîäæåíî 152. Íèí³ ó ñòî-
ëèö³ òðèâàº â³äíîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ¿õ íà
ñâî¿ ì³ñöÿ. Çîêðåìà ñïåö³àë³ñòè âñòàíîâèëè 56 â³ä-
ðåñòàâðîâàíèõ íàï³âñôåð (â³ä Áåññàðàáñüêîãî ðèí-
êó äî âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî).

Îêð³ì òîãî, äíÿìè âæå çìîíòóâàëè 56 îãîðî-
äæóâàëüíèõ íàï³âñôåð — â³ä Ãîëîâïîøòàìòó äî
âóë. Ïðîð³çíî¿. Íàðàç³ ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè ùå
40 íàï³âêóëü çàì³ñòü ïîøêîäæåíèõ òà 9 íîâèõ â³ä
Ïîøòàìòó äî ÊÌÄÀ.

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
çâåðòàºòüñÿ äî ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ñòàâèòèñÿ ç ïî-
âàãîþ äî ³í³ö³àòèâ ³ç áëàãîóñòðîþ ì³ñòà, à òàêîæ
â÷àñíî ïîâ³äîìëÿòè ïðî ïîä³áí³ ïðàâîïîðóøåííÿ
ïðàâîîõîðîíö³â.

Íàãàäàºìî, ùî Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè â³äðåàãóâàâ íà ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ
ìåøêàíö³â ì³ñòà òà âñòàíîâèâ íà ï³øîõ³äí³é çîí³
Õðåùàòèêà áåòîíí³ íàï³âêóë³, ùîá óíåìîæëèâè-
òè çà¿çä àâòîìîá³ë³â íà òðîòóàðè �

Ïîäàðóé ñâîþ òóðáîòó

ÇÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä», íèí³ ó ñòîëè-
ö³ òðèâàº ñîö³àëüíà àêö³ÿ «Ïîäàðóé ñâîþ òóðáî-
òó». Ó ðàìêàõ ö³º¿ ³í³ö³àòèâè íåáàéäóæ³ êèÿíè ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü ïîäàðóâàòè ÿëèíêó ó ãîðùèêó
áóäü-ÿêîìó äèòÿ÷îìó áóäèíêó, øêîë³-³íòåðíàòó
àáî áàãàòîä³òí³é ðîäèí³. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çà-
ìîâèòè ÿëèíêó ó ä³æö³ ÷åðåç ãàðÿ÷ó ë³í³þ «Êè¿â-
çåëåíáóäó» çà òåë. 272-40-18 òà âêàçàòè àäðåñó çà-
êëàäó, êóäè ¿¿ òðåáà äîñòàâèòè.

«Äàâàéòå ðàçîì ñòâîðþâàòè ñïðàâæíþ êàçêó íî-
âîð³÷íèõ ñâÿò òà äàðóâàòè ñâîþ òóðáîòó ³íøèì.
Ò³ëüêè çàâäÿêè òàêèì ñïðàâàì ö³íí³ñòü íàøîãî
æèòòÿ íàáóäå ïî-ñïðàâæíüîìó âàæëèâèé ñåíñ»,—
ï³äêðåñëèâ ãåíäèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ñåðã³é
Ñèìîíîâ �

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Ô
îò

î 
Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
ÅÍ

Ê
À



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

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


