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Ó ÊÈªÂ² â³ä ÿëèíêè íà Ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ â³äìîâèëèñÿ òîð³ê,
à ñâÿòêîâå ì³ñòå÷êî îðãàí³çóâà-
ëè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. Òàì æå
âñòàíîâèëè æèâå äåðåâî, ³ òàêèé
íå ïàôîñíèé, à íàâ³òü, ìîæíà òàê
ñêàçàòè, ñ³ìåéíèé ñòèëü ïðèïàâ äî
äóø³ êèÿíàì. Òîæ öüîãî ðîêó íà-
â³òü ³ íå øóêàëè ³íøèõ âàð³àíò³â
³ç ðîçòàøóâàííÿì ãîëîâíî¿ ÿëèí-
êè êðà¿íè. ßê ïîâ³äîìèâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî, ñòîëè÷íà âëàäà òà îðãàí³çàòî-

ðè îòðèìàëè áàãàòî ïîçèòèâíèõ
â³äãóê³â ùîäî íîâîð³÷íîãî ì³ñ-
òå÷êà íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. «Ìè
ìàºìî ïðèâèâàòè êóëüòóðó ð³çä-
âÿíèõ ñâÿò. Îòðèìàâøè áàãàòî
ãàðíèõ â³äãóê³â â³ä êèÿí, âèð³øè-
ëè ðîçòàøóâàòè ñàìå íà Ñîô³é-
ñüê³é òà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîùàõ
ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî»,— äîäàâ ìåð
ì³ñòà. Âñå â³äáóâàºòüñÿ ó ºâðîïåé-
ñüêîìó ñòèë³, ³ âîäíî÷àñ ç ïîâà-
ãîþ ³ øàíîþ äî óêðà¿íñüêèõ òðà-
äèö³é. Âîãí³ íà êàðïàòñüê³é êðà-

ñóí³ çàïàëèëè íà Äåíü Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ, à 31 ãðóäíÿ ÷åêàþòü íà
ãîñòåé, àáè ðàçîì â³äðàõóâàòè
îñòàíí³ ñåêóíäè ñòàðîãî ðîêó.

«Ìè âñ³ ÷åêàºìî Íîâîãî ðîêó,
Ð³çäâà ç â³ðîþ ó ïîçèòèâí³ çì³íè
â íàøîìó æèòò³. Ìè õî÷åìî ìèðó
â íàø³é êðà¿í³ ³ ùàñòÿ íàøèì ä³-
òÿì,— çàçíà÷èâ ó ñâîºìó ïðèâ³-
òàíí³ äî êèÿí ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî.— Íîâîð³÷í³ ñâÿòà —
÷àñ ùèðèõ åìîö³é,ìîìåíòè ïåðåä-
÷óòòÿ äèâà ³ áàæàííÿ äàðóâàòè ðà-
ä³ñòü ñâî¿ì áëèçüêèì. Òðåáà ïî-
ñì³õàòèñÿ ëþäÿì ³ ìíîæèòè äîá-
ðî. Áóòè ð³øó÷èì íà øëÿõó äî
ñâîº¿ ìåòè. ² ðàçîì áóäóâàòè òàêó
Óêðà¿íó, â ÿê³é ìè ìð³ºìî æèòè».

Ó ñâîºìó â³äåîçâåðíåíí³ äî
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â â³í òàêîæ ïîáà-
æàâ óêðà¿íöÿì ìèðó, â³ðè â ñåáå
òà â ñâîþ êðà¿íó. À çàãàëîì ì³ñü-
êà âëàäà öüîãî ðîêó íàìàãàºòüñÿ
ÿêîìîãà á³ëüøå êèÿí ïðèâ³òàòè ç
íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè, âëàøòîâó-
þ÷è òåìàòè÷í³ ñâÿòà ÿê ó ìåð³¿,
òàê ³ íà ð³çíîìàí³òíèõ êîíöåðò-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ ñòîëèö³. Çîêðå-
ìà ó Êîëîíí³é çàë³ ïîêàçàëè âè-
ñòàâè äëÿ ä³òåé ³ç ñ³ìåé, ÿê³ îïè-

íèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòà-
âèíàõ, à òàêîæ òèõ, ÷è¿ áàòüêè º
ó÷àñíèêàìè ÀÒÎ ³ ñüîãîäí³ íà ñõî-
ä³ çàõèùàþòü íàøó äåðæàâó, ä³-
òåé ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ çìóøåí³ áó-
ëè ïîêèíóòè ñâî¿ äîì³âêè ÷åðåç
â³éñüêîâó àãðåñ³þ Ðîñ³¿. Ó Íàö³î-
íàëüí³é îïåð³ — íîâîð³÷íå áàëåò-
íå ñâÿòî ó âèêîíàíí³ ñòóäåíò³â òà
ó÷í³â Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿
àêàäåì³¿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëè-
ôàðÿ. Íà öå ä³éñòâî çàâ³òàëè 500
ä³òåé-ñèð³ò òà ó÷í³â ³ç ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ ðîäèí, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó
êè¿âñüêèõ øêîëàõ òà ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Ïðîòå ãîëîâí³ çàõîäè â³äáó-
äóòüñÿ, çðîçóì³ëî æ, çàâòðà, 31
ãðóäíÿ, íà 5 ïëîùàõ ì³ñòà: íà
Ïîøòîâ³é çàïðîøóþòü ó «ªâðî-
ïåéñüêó çèìó»; íà Òðî¿öüê³é — íà
«Îë³ìï³éñüêó ÿëèíêó», íà Êîí-
òðàêòîâ³é — íà ôîëê-íîâèé ð³ê
³ç çàëó÷åííÿì äæàçîâèõ ìóçè-
êàíò³â, à íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ — ó
«Çèìîâó êðà¿íó» íà òðàäèö³éí³
óêðà¿íñüê³ ãóëÿííÿ. Îäíèì ñëî-
âîì, êîæåí çìîæå âèáðàòè ì³ñ-
öå äëÿ ñâÿòêóâàííÿ çà ñâî¿ì 
óïîäîáàííÿì �

Ê³ëüêà äí³â â³ää³ëÿº íàñ â³ä íîâîãî, 2016 ðîêó. Ó
ïåðåäñâÿòêîâèõ êëîïîòàõ êèÿíè ñêëàäàþòü ìå-
íþ ñâÿòêîâîãî ñòîëó, ãîòóþòü ïîäàðóíêè ï³ä
ÿëèíêó ³ âèçíà÷àþòü ìàðøðóòè ì³ñöü, ó êîòðèõ
òðåáà îáîâ’ÿçêîâî ïîáóâàòè. Öüîãîð³÷ îðãàí³çî-
âàíî àæ ï’ÿòü ëîêàö³é, äå ìîæíà çóñòð³òè ïðè-
éäåøí³é ð³ê. Ïðîòå ñâÿòà áóäóòü äîñèòü ñêðîì-
íèìè, áåç ôåºðâåðê³â, áî íà ñõîä³ Óêðà¿íè ³ äîñ³
ñòð³ëÿþòü.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âçåëåíáóä³âö³ 
ïðèêðàñèëè ñòîëèöþ 
äî ñâÿòà

Ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè ÊÎ «Êè¿âçå-

ëåíáóä» ïîñò³éíî øóêàþòü íîâ³ ôîð-

ìè òà ìåòîäè â ðîáîò³ äëÿ ñòâîðåííÿ

åñòåòè÷íîãî ïðîñòîðó. Çîêðåìà ôà-

õ³âö³ ÊÏ ÓÇÍ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ïîôàðáóâàëè åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîþ

ëþì³íåñöåíòíîþ ôàðáîþ êóù³ òà

àðò-³íñòàëÿö³þ «Ãðèá» ç âåðáè òà

õâîéíèõ ã³ëîê. Ðîçì³ñòèëè öþ åêî-

ñêóëüïòóðó á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³âî-

áåðåæíà».Òåïåð ðîçâ’ÿçêà â öüîìó

êóòî÷êó ñòîëèö³ ñâ³òèòüñÿ ó âå÷³ðí³

ãîäèíè òà íàäàº ì³ñüêîìó ïðîñòîðó

íà Ë³âîáåðåæö³ îñîáëèâîãî íîâîð³÷-

íîãî êîëîðèòó.Ó ñâîþ ÷åðãó, ôàõ³âö³

ÊÏ ÓÇÍ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó íà Êîí-

òðàêòîâ³é ïëîù³ âñòàíîâèëè ãàá³î-

íè — ñ³ò÷àñòó êîíñòðóêö³þ ç ïðèðîä-

íèì êàìåíåì ³ õâîéíèìè. Çàçíà÷èìî

òàêîæ, ùî ó ì³ñò³ òðèâàº îôîðìëåííÿ

òåðìî÷àø õâîéíèìè ã³ëêàìè. Çà ñëî-

âàìè ôàõ³âö³â îá’ºäíàííÿ, íà öüîìó

çóïèíÿòèñÿ íå çáèðàþòüñÿ ³ ïîñò³éíî

øóêàþòü íîâ³ ôîðìè òà ìåòîäè â ðî-

áîò³ äëÿ ñòâîðåííÿ êîìôîðòíîãî ³

åñòåòè÷íîãî ì³ñüêîãî ïðîñòîðó.

«Êàçêîâèé òðàìâàé÷èê»
çàïðîøóº þíèõ êèÿí

ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» òà íàö³îíàëüíà

á³áë³îòåêà Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé çàïðî-

øóþòü þíèõ êèÿí äî êíèæêîâèõ ðîç-

âàã ó «Êàçêîâîìó òðàìâàé÷èêó». Ç 28

ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïî 5 ñ³÷íÿ 2016

ðîêó ç 10.00 äî 12.00 íà çóïèíö³

òðàìâàþ á³ëÿ âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî

«Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà ìàëå÷ó ÷å-

êàòèìóòü êàçêîâ³ ÷èòàííÿ, â³êòîðèíè

òà ³íòåëåêòóàëüí³ ðîçâàãè.

Ó Äàðíèö³ â³äêðèëè 
Íîâîð³÷íó ðåçèäåíö³þ

Äî íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿíèõ ñâÿò ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ðîçïî÷àëà ðî-

áîòó Íîâîð³÷íà ðåçèäåíö³ÿ.Òàê, ïðî-

òÿãîì çèìîâèõ êàí³êóë ó í³é ïðåçåí-

òóþòü çàõîïëþþ÷³ âèñòàâè, ÿê³ â³äáó-

äóòüñÿ 2, 3, 8, 9 òà 10 ñ³÷íÿ î 14.00 òà

3 ñ³÷íÿ îá 11.00 äëÿ áëèçüêî 4 òèñ.

ìàëåíüêèõ êèÿí ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é.

Îêð³ì òîãî,ùîäåííî äî 10 ñ³÷íÿ

2016 ðîêó (êð³ì 31 ãðóäíÿ, 1 òà 6-7

ñ³÷íÿ) ç 10.30 äî 15.30 ä³òëàõè ìàòè-

ìóòü çìîãó ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç êàç-

êîâèì ãåðîºì, ðîçêàçàòè éîìó â³ðø

òà îòðèìàòè ïîäàðóíîê. Ì³ñöå çíàõî-

äæåííÿ ðåçèäåíö³¿: õîë 2-ãî ïîâåðõó

Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ,âóë. Êîøèöÿ, 11.

Ó ñâÿòêîâ³ äí³ ï³äçåìêà 
ïðàöþâàòèìå íà òðè
ãîäèíè äîâøå

Ó í³÷ ïðîòè 1 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó òà ç 

6 íà 7 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ðîáîòà ñòîëè÷-

íîãî ìåòðîïîë³òåíó áóäå ïîäîâæåíà

íà òðè ãîäèíè.Òàê³ çàõîäè áóäóòü âæè-

ò³ ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ çàãàëüíîì³ñü-

êèõ íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿíèõ çàõîä³â

ç ìåòîþ íàëåæíîãî ïåðåâåçåííÿ 

ïàñàæèð³â.
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×àñ äëÿ äèâà
� Ïðèéäåøí³é ð³ê êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü çóñòð³òè òà â³äñâÿòêóâàòè 

íà ï’ÿòè ïëîùàõ ì³ñòà

Öüîãîð³÷ â ñòîëèö³ îðãàí³çîâàíî ï’ÿòü ëîêàö³é, äå ìîæíà çóñòð³òè ïðèéäåøí³é ð³ê. Ñåðåä íèõ öåíòðàëüíîþ º Ñîô³éñüêà ïëîùà, íà êîòð³é âñòàíîâèëè ãîëîâíó íîâîð³÷íó
ÿëèíêó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про зміни у складі постійно діючої конкурсної 

комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 

та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно!транспортної 

інфраструктури міста Києва та складі робочої групи 
для виконання робіт та надання послуг, 

пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів
Розпорядження № 743 від 28 липня 2015 року

У зв’язку із кадровими змінами у складі виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській дер!
жавній адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад��постійно�діючої

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до

фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рес-

таврації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитло-

во�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

міста�Києва,�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�22

жовтня�2007�ро���№ 1403�(в�реда�ції�розпоря-

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

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

ції)�від�07�жовтня�2014�ро���№ 1106),�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад��робочої��р�-

пи�для�ви�онання�робіт�та�надання�посл��,�по-

в’язаних�з�ор�анізацією�та�проведенням��он-

��рсів,�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�22

жовтня�2007�ро���№ 1403�(в�реда�ції�розпоря-

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

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

ції)�від�07�жовтня�2014�ро���№ 1106,�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

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

для фінансування робіт з ліквідації аварійної ситуації 
на самопливному каналізаційному колекторі на вул. Леніна, 50 

у Дарницькому районі м. Києва
Розпорядження № 813 від 19 серпня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження По!
рядку використання коштів резервного фонду бюджету», з метою виділення коштів резервного фонду бю!
джету міста Києва для фінансування робіт з ліквідації аварійної ситуації на самопливному каналізаційному
колекторі на вул. Леніна, 50 у Дарницькому районі м. Києва, враховуючи протокол постійної комісії з питань
техногенно!екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29 липня 2015 року № 45:

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

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�1281,5�тис.��ривень�для�лі�-

відації�аварійної�сит�ації�на�самопливном���а-

налізаційном���оле�торі�на�в�л.�Леніна,�50��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

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

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

жавної�адміністрації)�здійснити�зазначені���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження�видат�и�за�рах�но�

�оштів�резервно�о�фонд��бюджет��міста�Ки-

єва.

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

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

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

ної�сит�ації�на�самопливном���аналізаційном�

�оле�торі�на�в�л.�Леніна,�50���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва.

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

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»:

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

ції�аварійної�сит�ації�на�самопливном���аналі-

заційном���оле�торі�на�в�л.�Леніна,�50���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва;

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

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

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

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

ня.

5.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

міністрації)�спільно�з�П�блічним�а�ціонерним

товариством�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�провести�аналіз�причин�аварійної�сит�-

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

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

дацію�наслід�ів�аварійної�сит�ації.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.
Виконуючий обов’язки голови

І. Ніконов

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора
до облаштування місць для розміщення реклами на території,
спорудах, зовнішніх та внутрішніх поверхнях рухомого складу,

що знаходиться на балансі комунального підприємства 
«Київський метрополітен» (ЛОТ 1)

Розпорядження № 820 від 21 серпня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По!

ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно!транспортної ін!
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25 березня 2015 року № 265 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залу!

чення інвесторів до реалізації інвестиційного проекту «Про облаштування місць для розміщення реклами
на території, спорудах, зовнішніх та внутрішніх поверхнях рухомого складу, що знаходиться на балансі ко!
мунального підприємства «Київський метрополітен», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про надання Державному видавництву 
«Преса України» 

Державного управління справами згоди 
на поділ земельної ділянки на просп. Перемоги, 50 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 817 від 20 серпня 2015 року

Відповідно до статей 17, 791, 84, 92, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем!
леустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністра!
ції», розглянувши лист Державного видавництва «Преса України» Державного управління справами від 19
березня 2015 року № 201!238!к, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Державном��видавництв��«Пре-

са�У�раїни»�Державно�о��правління�справами

з�од��на�поділ�земельної�ділян�и�державної

власності�площею�6,8717��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:88:093:0001)�на�просп.�Пе-

ремо�и,�50���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�я�а�переб�ває�в�постійном���орист�ван-

ні�державно�о�видавництва�«Преса�У�раїни»

на�підставі�державно�о�а�та�на�право�постій-

но�о��орист�вання�землею,�зареєстровано-

�о�в�Книзі�записів�державних�а�тів�на�право

постійно�о��орист�вання�землею�за�№ 88-4-

00010� від� 25� травня� 1998� ро��� (справа�

К-24682).

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про встановлення меморіальних дощок 
у місті Києві

Розпорядження № 819 від 21 серпня 2015 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 21 липня 2015
року № 5, а також звернення Української Греко!Католицької Церкви, Шевченківської районної в місті Ки!
єві державної адміністрації, 101 окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України, іні!
ціативної групи з встановлення пам’ятних дощок воїнам!героям АТО, Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації, громадянки Лучук Н. В., Національної спілки письменників України, громадянина
Рудобоженка Д. О., Видавничого дому Дмитра Бураго, Історичного клубу «Холодний Яр», громадянки Синь!
ко Г. П., в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�меморіальні�дош�и���місті�Ки-

єві,�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Взяти�до�відома,�що�витрати,�пов’язані�із

ви�отовленням�та�встановленням�меморіаль-

них�дощо�,�б�д�ть�профінансовані�за�позабю-

джетні��ошти,�зал�чені�в��становленом��по-

ряд��.

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

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

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

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

Додато��не�др���ється.��Ознайомитися�

з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі

КМДА�

Про перезатвердження проекту 
«Реконструкція приймального відділення та спеціалізованих

відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, 
благоустрій території та протизсувні роботи 

на вул. Шовковичній, 39/1» (Коригування)
Розпорядження № 818 від 21 серпня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ», в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Ре�онстр��ція�приймально�о�відділення�та�спеціалізованих�від-

ділень�Оле�сандрівсь�ої��лінічної�лі�арні�м.�Києва,�бла�о�стрій�території�та�протизс�вні�робо-

ти�на�в�л.�Шов�овичній,�39/1»�(Кори��вання),�врахов�ючи�е�спертні�звіти�ДП�«У�рдержб�де�с-

пертиза»�від�30�вересня�2011�ро���№ 00-0747/1-11/ЕК�та�від�08�червня�2015�ро���№ 00-1541-

14/ЦБ,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�облашт�вання�місць

для�розміщення�ре�лами�на�території,�спо-

р�дах,�зовнішніх�та�вн�трішніх�поверхнях�р�-

хомо�о�с�лад�,�що�знаходиться�на�балансі

�ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий�мет-

рополітен»�(ЛОТ�1)�(прото�ол�постійно�діючої

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів

до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,

реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�не-

житлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�міста�Києва�від�29�липня�2015�ро-

���№ 73/2015)�товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ФІРМА�APT»�(ідентифі�ацій-

ний��од�— 21578683).

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

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

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

ти�відповідний�інвестиційний�до�овір�з�пере-

можцем��он��рс�,�замовни�ом�реалізації�про-

е�т��та��ом�нальним�підприємством�«Київ-

сь�ий�метрополітен».

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

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

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

Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко
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2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

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

ним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійсню-

ється�замовни�ом�б�дівництва�на�підставі�об-

�р�нтов�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�де-

тальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

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

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

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

трації)�від�28�жовтня�2011�ро���№ 1983�«Про�за-

твердження�прое�т��«Ре�онстр��ція�приймаль-

но�о�відділення�та�спеціалізованих�відділень

Оле�сандрівсь�ої��лінічної�лі�арні�м.�Києва,�бла-

�о�стрій�території�та�протизс�вні�роботи�на�в�л.

Шов�овичній,�39/1».

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

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

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

Голова В. Кличко

Показники Одиниця виміру Кількість

Всього у т. ч. по пускових комплексах

1  п. к. 2 п. к. 3 п. к.

Категорія складності об'єкта будівництва � IV

Вид будівництва � реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку � II

Площа ділянки, що підлягає
реконструкції

га 0,7231 0.7231

Площа забудови м2 3292,90 3292,90

Поверховість будівлі поверх 9 9

Площа будівлі, що підлягає
реконструкції

м2 3526,47 821.82 2536,20 168,45

Корисна площа будівлі, що підлягає
реконструкції (1 �й та частини
цокольного та 2�го поверхів)

м2 3476,73 3476,73

Розрахункова площа будівлі, що
підлягає реконструкції (1 �й та частини
цокольного та 2�го поверхів)

м2 2267,35 2267,35

Загальний об'єм будівлі м3 75559,00 75559,00

Потужність закладів (відділення), що
підлягають реконструкції 

Ліжко�місце 300/15 300/15

Кількість створених робочих місць місць 455 455

Питома теплова потужність опалення Вт/м2 55,0 55,0

Питоме річне теплоспоживання ГДж/м2 0,38 0,38

Річна потреба:

� води тис. м3 1,705 1,705

� електричної енергії тис. кВт/год 1814,40 1814,40

� теплової енергії Гкал 691,0 691,0

Тривалість завершення реконструкції місяць 3,0 1,0 1,0 1,0

Загальна кошторисна вартість
реконструкції в поточних цінах станом
на 20.05.2015р., у тому числі:

тис. грн 207662,935 50030,573 152581,430 5050,932

� будівельно�монтажні роботи тис. грн 31288,899 18726,810 8443,700 4118,389

� устаткування, меблі, інвентар тис. грн 148814,090 20654,064 128160,026 �

� інші витрати тис. грн 27559,946 10649,699 15977,704 932,543

Із загальної кошторисної вартості
реконструкції виконано станом на
28.04.2015р., у тому числі:

тис. грн 40901,497 30752,322 8299,806 1849,369

� будівельно�монтажні роботи тис. грн 25269,823 17121,527 6614,684 1533,612

� устаткування, меблі, інвентар тис. грн 5715,980 5715.980 � �

� інші витрати тис. грн 9915,694 7914,815 1685,122 315,757

Про реконструкцію електричних мереж напругою 0,4 та 10 кВ 
на Столичному шосе, вулицях Лютневій, Спокійній, Замивній,
Підбірній, Дібровній (Боровій), Лісничій, провулку Підбірному 

в Голосіївському районі
Розпорядження № 821 від 21 серпня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26!1 Закону Укра!
їни «Про благоустрій населених пунктів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19,
21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання ро!
біт на автомагістралях та шляхово!транспортних спорудах міста», враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІД!
ОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ!
ЇВЕНЕРГО» від 23 березня 2015 року № 030/52/2!1951, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

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

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

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

ряд���прое�тно-�ошторисної�до��ментації�з�8

серпня�2015�ро���до�17��р�дня�2015�ро���ви�о-

нання�робіт�з�ре�онстр��ції�еле�тричних�мереж

напр��ою�0.4�та�10��В�з�част�овим�розриттям

трот�арів�на�Столичном��шосе,�в�лицях�Спо-

�ійній,�Дібровній�(Боровій),�Підбірній,�пров�л-

���Підбірном��та�проїзних�частин�в�лиці�Замив-

ної,�Дібровної�(Борової),�Підбірної,�пров�л��

Підбірном��з�част�овим�обмеженням�р�х��транс-

порт�.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

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

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

ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

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

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

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

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

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

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

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

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

робіт.

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

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

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

ро���№ 1051/1051.

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

тя�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�типом�іс-

н�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на�повн��ширин�

відновити�фі��рними�елементами�мощення�та

передати�їх�за�а�том��ом�нальном��підприємств�

«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ремон-

т��та��триманню�автомобільних�шляхів�та�спо-

р�д�на�них�Голосіївсь�о�о�район�»�м.�Києва.

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

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

Департамент���апітально�о�б�дівництва�СТРУК-

ТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�«КИ-

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

РГО»�Гайд��а�О.�І.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова�В.�Клич�о

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 лютого 2015 року № 119 «Про Програму економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»
Розпорядження № 826 від 21 серпня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 30 липня 2015 року № 924/1788 «Про внесення змін до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської місь!
кої ради від 28.01.2015 № 59/924», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами�е�о-

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

2015�рі�,�доведених�до�департаментів,��прав-

лінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ідно�з

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

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

міністрації)�від�16�люто�о�2015�ро���№ 119

«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�»,�а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�;

перелі���об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

я�і�спор�дж�ються�за�замовленням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��не-

бюджетних��оштів,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,

що�додаються.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у посадовому складі Комісії 
з розгляду документів щодо надання дозволу 

підприємствам та організаціям громадських організацій 
інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, 

отримання позик, фінансової допомоги та дотацій
Розпорядження № 816 від 20 серпня 2015 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з розгляду докумен!
тів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право корис!
тування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій:

Унести�до�посадово�о�с�лад��Комісії�з�роз-

�ляд��до��ментів�щодо�надання�дозвол��підпри-

ємствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�ані-

зацій�інвалідів�на�право��орист�вання�піль�а-

ми�з�оподат��вання,�отримання�пози�,�фінан-

сової�допомо�и�та�дотацій,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�04�червня�2014�ро���№ 719�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�18�березня�2015�ро-

���№ 227),�та�і�зміни:

Абзац�дев’ятий�ви�ласти���реда�ції:

«Опер�повноважений�1�відділ��Головно�о

відділ���онтррозвід�вально�о�захист��інтере-

сів�держави���сфері�е�ономічної�безпе�и�Голов-

но�о��правління�Сл�жби�безпе�и�У�раїни���

м.�Києві�та�Київсь�ій�області�(за�з�одою)».
Голова В. Кличко

Про визначення контингенту учнів 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

(шкіл естетичного виховання) 
на 2015!2016 навчальний рік

Розпорядження № 814 від 20  серпня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України

«Про позашкільну освіту», Закону України «Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 01 бе!
резня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», на виконання пунк!
ту 2.27. розділу 2 Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання жорсткого режиму еконо!
мії бюджетних коштів та посилення фінансово!бюджетної дисципліни у 2015 році, затвердженого розпоря!
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 лю!
того 2015 року № 147, та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1-�Визначити��онтин�ент��чнів�почат�ових

спеціалізованих�мистець�их�навчальних�за�ла-

дів�(ш�іл�естетично�о�виховання)на�2015-2016

навчальний�рі��з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

тен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін 
до Положення про Київський міський 

Центр роботи з жінками
Розпорядження № 815 від 20 серпня 2015 року

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про за!
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про попередження насильства
в сім’ї»», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», в межах здійс!
нення повноважень органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Ки-

ївсь�ий�місь�ий�Центр�роботи�з�жін�ами,�затвер-

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

державної�адміністрації�від�05�люто�о�1998�ро-

���№ 202�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�08��вітня

2009�ро���№ 359),�що�додаються.

2.�Київсь�ом��місь�ом��Центр��роботи�з�жін-

�ами�забезпечити�в��становленом��поряд��

державн��реєстрацію�змін�до�Положення�про

Київсь�ий�місь�ий�Центр�роботи�з�жін�ами,�за-

тверджених�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

�о�о�М.�Б.

Голова 
В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�20.08.2015

№�815

Зміни до Положення про Київський міський Центр роботи з жінками
(ідентифікаційний код 25412005)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�

Положення�про�Київсь�ий�місь�ий�Центр�роботи�з�жін�ами)

1.�У�п�н�ті�1.2�розділ��1�слова�«�правління���справах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�пра-

ці»�замінити�словами�«Департамент��соціальної�політи�и».

2.�В�абзаці�першом��п�н�т��1.3�розділ��1�слова�«�правлінню���справах�жіно�,�інвалідів,�вете-

ранів�війни�та�праці�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�(далі —��правління)»�замінити�словами�«Департамент��соціальної�політи�и�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департа-

мент)».

3.�В�абзаці�др��ом��п�н�т��1.3�розділ��1�та�п�н�ті�3.3�розділ��3�слова�«начальни�ом��правлін-

ня»�замінити�словами�«дире�тором�Департамент�».

4.�П�н�т�3.1�розділ��3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.1.�Центр�очолює�дире�тор,�я�ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�дире�-

тором�Департамент��за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів».

5.�У�п�н�ті�4.1�розділ��4�слово�«�правлінням»�замінити�словом�«Департаментом».

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про тимчасове зайняття тротуару 
та проїзної частини біля будинку 

на вул. Золотоворітській, 11 у Шевченківському районі
Розпорядження № 831 від 27 серпня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулюван!
ня містобудівної діяльності», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 «Про авто!
мобільні дороги», враховуючи договір оренди земельної ділянки від 02 квітня 2015 року № 212, договір ку!
півлі!продажу нежилого приміщення від 22 жовтня 2004 року № 3513, договір купІвлі!продажу від 01 квіт!
ня 2008 року № 2107, договір купівлі!продажу від 01 квітня 2008 року № 2109 та звернення приватною акціо!
нерного товариства «Л!Капітал» від 29 квітня 2015 року № 04/33, в межах функцій органу місцевого само!
врядування:

1.�Приватном��а�ціонерном��товариств��

«Л-Капітал»�(далі�ПрАТ-«Л-Капітал»)�відповідно

до�розробленої�та�затвердженої���встановле-

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

тації�здійснити�на�період�ви�онання�протиава-

рійних��робіт�по�підсиленню�б�дівлі�з�метою

зменшення�подальших�деформацій�та�ре�он-

стр��ції�нежитлових�б�дівель�літ.�«А»,�«Б»�з�їх�

об’єднанням�на�в�л.�Золотоворітсь�ій,�11��

Шевчен�івсь�ом��районі,�тимчасове�зайняття�т-

рот�ар��та�1,5�м�проїзної�частини�з�влашт�ван-

ням��ритої�пішохідної��алереї�по�всій�довжині

б�дин���(33�метри)�на�період�з�28�серпня�2015

ро���до�20�червня�2017�ро��,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження.

2.�ПрАТ�«Л-Капітал»:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

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

дівельних�робіт.

2.2.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�дер-

жавної�автомобільної�інспе�ції�ГУ�МВС�У�раїни

в�м.�Києві�схем��тимчасової�ор�анізації�дорож-

ньо�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

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

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

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

ро���№ 1051/1051.

2.4.�Встановити�о�орож�,�відповідні�дорож-

ні�зна�и,�освітлення,�си�нальні�ліхтарі,�забез-

печити�безпечний�прохід�пішоходів���місцях

ви�онання�робіт.

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

�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо�о�на

повн��ширин��проїзної�частини�по�всій�довжи-

ні,�трот�арів —�на�повн��ширин��відновити�фі-

��рними�елементами�мощення�та�передати�їх

за�а�том��ом�нальном��підприємств��«Шляхо-

во-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та

�триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен�івсь�о�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�безаварійне�та�своє-

часне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��олов��прав-

ління�ПрAT�«Л-Капітал»�Котен�о�С.�Д.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі-

�іна�П.�Б.
Голова�В.�Клич�о

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

від 26 грудня 2012 року № 2331 
«Про встановлення ліміту легкових автомобілів»

Розпорядження № 828 від 27 серпня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ» та рішення Київської міської ра!

ди від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)»:

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

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

державної�адміністрації)�від�26��р�дня�2012�ро-

���№ 2331�«Про�встановлення�ліміт��ле��ових

автомобілів»�(��реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29

�вітня�2015�ро���№ 440)�ви�ласти���реда�ції,

що�додається.

Голова�В.�Клич�о

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до адресного переліку 
для виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних 

майданчиків у місті Києві у 2015 році
Розпорядження № 838 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», рішень Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва

на 2015 рік» та від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ки!
єва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Ки!
єва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року
№ 2026 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) від 23 жовтня 2014 року № 1182), враховуючи листи комунального підприємства «Ке!
руюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» від 06 серпня 2015
року № 431!2245, Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 липня 2015 року
№ 109/02/31!6479, та з метою утримання житлового фонду в місті Києві, в межах функцій органу місце!
вого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі���для

ви�онання�робіт�з�облашт�вання�і�рових�та�спор-

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

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�09��вітня�2015�ро-

���№ 346�(��реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�10�липня

2015�ро���№ 669),�що�додаються.

Голова�В.�Клич�о

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва 

дошкільного навчального закладу на вул. Дмитрівській, 66 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 850 від 2 вересня 2015 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон!

струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівниц!
тва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню
інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежит!
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Ки!
єва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 06 лютого 2015 року № 66/2015), з
метою підвищення ефективності залучення інвесторів, в межах функцій органу місцевого самовряду!
вання:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

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

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

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

ївсь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом

під�отовчих�робіт�та�замовни�ом�реалізації

прое�т��за�об’є�тами,�зазначеними���п�н�ті

1�цьо�о�розпорядження.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»:�

3.1.�Розробити�в��становленом��поряд��

орієнтовні�техні�о-е�ономічні��по�азни�и,

можливі�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�-

тами�інвест�вання.

3.2.�По�одити�в��становленом��поряд��

орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�мож-

ливі�передпрое�тні�пропозиції�з�Департамен-

том�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онав-

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

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

ментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

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

партаментом�земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Шевчен-

�івсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною

адміністрацією.

3.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні

по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропози-

ції�та�пропозиції�до��мов��он��рс��до�Депар-

тамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�в��станов-

леном��поряд���для�під�отов�и��мов��он��р-

с�.

3.4.�Спільно�із�Шевчен�івсь�ою�районною

в�місті�Києві�державною�адміністрацією�здійс-

нити�всі�необхідні�заходи�для�проведення

оцін�и�майна�на�земельній�ділянці,�я�а�роз-

ташована�на�в�л.�Дмитрівсь�ій,�66���Шевчен-

�івсь�ом��районі.

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

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

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

трації),�Департамент��містоб�д�вання�та�ар-

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

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

ністрації),�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

ції)�та�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�за�запитами��ом�-

нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне

а�ентство»�надавати�необхідні�виснов�и,�по-

�одження�та�матеріали�для�під�отов�и�орієн-

товних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів�щодо

реалізації�інвестиційно�о�прое�т�.

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

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

ництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’-

є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначен-

ня,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�піс-

ля�прийняття�рішення�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�щодо�майнових�питань�стосовно�б�дів-

ництва�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на

в�л.�Дмитрівсь�ій,�66���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�в��становленом��поряд���провести�інвес-

тиційний��он��рс�із�зал�чення�інвестора.

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

рядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а

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

ції�Ні�онова�І.�В.

Голова�В.�Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

02.09.2015�№�850

Перелік об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

Б�дівництво�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на�в�л.�Дмитрівсь�ій,�66���Шевчен�івсь�ом�

районі.

Керівник апарату
В. Бондаренко
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Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва дошкільного 

навчального закладу на вул. Кудряшова, 7!А 
у Солом’янському районі

Розпорядження № 849 від 2 вересня 2015 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк!

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер!
но!транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської мілкої ради від 24 травня
2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансуван!
ня будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер!
шеного будівництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 ро!
ку № 1403 (протокол від 06 лютого 2015 року № 66/2015), з метою підвищення ефективності залучення інвес!
торів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е

інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під�отов-

чих�робіт�та�замовни�ом�реалізації�прое�т��за

об’є�тами,�зазначеними���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестицій-

не�а�ентство»:

3.1.�Розробити�в��становленом��поряд���орі-

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

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�тами�ін-

вест�вання.

3.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

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

ві�передпрое�тні�пропозиції�з�Департаментом

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�Департаментом�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�Департаментом�земель-

них�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�та�Солом’янсь�ою�районною�в�місті�Ки-

єві�державною�адміністрацією.

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

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

пропозиції�до��мов��он��рс��до�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�в��становленом��поряд���для

під�отов�и��мов��он��рс�.

3.4.�Спільно�із�Солом’янсь�ою�районною�в

місті�Києві�державною�адміністрацією�здійс-

нити�всі�необхідні�заходи�для�проведення�оцін-

�и�майна�на�земельній�ділянці,�я�а�розташо-

вана�на�в�л.�К�дряшова,�7-А���Солом’янсь�о-

м��районі.

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

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

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

ції),�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�та�Солом’янсь�ій

районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації

за�запитами��ом�нально�о�підприємства�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е

інвестиційне�а�ентство»�надавати�необхідні�вис-

нов�и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов-

�и�орієнтовних�техні�о-е�ономічних�по�азни-

�ів�щодо�реалізації�інвестиційно�о�прое�т�.

5.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�зал�-

ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,

ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�жит-

лово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавер-

шено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри�міста�Києва�після�прийняття

рішення�Київсь�ою�місь�ою�радою�щодо�май-

нових�питань�стосовно�б�дівництва�дош�іль-

но�о�навчально�о�за�лад��на�в�л.�К�дряшова,

7-А���Солом’янсь�ом��районі�в��становленом�

поряд���провести�інвестиційний��он��рс�із�за-

л�чення�інвестора.

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

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

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

ва�І.�В.

Голова�В.�Клич�о

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

02.09.2015�№�849

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на�в�л.�К�дряшова,�7-А���Солом’янсь�ом�

районі.
Керівник апарату

В. Бондаренко

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

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

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

Розпорядження № 829 від 27 серпня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду!

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і со!
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту по Депар!
таменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації):

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

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

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

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�фінан-

с�вання�я�их�передбачено�Про�рамою�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�05�берез-

ня�2015�ро���№ 200�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

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

20�травня�2015�ро���№ 487),�ви�лавши�йо�о��

новій�реда�ції,�що�додається.
Голова�В.�Клич�о

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Церква Євангельських християн 

«Світло для України» у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 842 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву гро!
мадян від 21 липня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 03 червня 2015 року № 1, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Цер�ва�Єван�ельсь�их�Хрис-

тиян�«Світло�для�У�раїни»���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова�В.�Клич�о

Про зміни у складі комісії по призначенню 
щорічних міських стипендій видатним діячам культури 

і мистецтва та у складі комісії по призначенню 
довічних міських стипендій видатним 

діячам культури і мистецтва
Розпорядження № 837 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
культуру», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425 «Про затвердження Положення про щорічні міські стипендії видат!
ним діячам культури і мистецтва та Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мис!
тецтва», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, у зв’яз!
ку з кадровими змінами та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�до�с�лад���омісії�по�призначенню

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

т�ри�і�мистецтва,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

від�16��вітня�2008�ро���№ 555�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�19�листопада�2014�ро���№ 1349)�та-

�і�зміни:

Вивести�зі�с�лад���омісії�Тернавсь���Ганн�

Сер�іївн� —��оловно�о�спеціаліста�відділ��те-

атрально-�онцертних�та���льт�рно-освітніх�за-

�ладів�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�се�ретаря��омісії.

Увести�до�с�лад���омісії�Ч�мачен�о�Олен�

Іванівн� —�заст�пни�а�начальни�а�відділ��те-

атрально-�онцертних�та���льт�рно-освітніх�за-

�ладів�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�се�ретаря��омісії.

2.�Унести�до�с�лад���омісії�по�призначенню

довічних�місь�их�стипендій�видатним�діячам

��льт�ри�і�мистецтва,�затверджено�о�розпо-

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

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

трації)�від�16��вітня�2008�ро���№ 556�(в�реда�-

ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�19�листопада�2014�ро��

№ 1349)�та�і�зміни:

Вивести�зі�с�лад���омісії�Тернавсь���Ганн�

Сер�іївн� —��оловно�о�спеціаліста�відділ��те-

атрально-�онцертних�та���льт�рно-освітніх�за-

�ладів�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�се�ретаря��омісії.

Увести�до�с�лад���омісії�Ч�мачен�о�Олен�

Іванівн� —�заст�пни�а�начальни�а�відділ��те-

атрально-�онцертних�та���льт�рно-освітніх�за-

�ладів�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�се�ретаря��омісії.

Голова�В.�Клич�о

Про надання земельної ділянки Святошинському районному
управлінню Головного управління МВС України 

в місті Києві для обслуговування адміністративного будинку
Святошинського районного управління 

Головного управління МВС України в місті Києві 
на просп. Перемоги, 109 у Святошинському районі м. Києва

Розпорядження № 839 від 1 вересня 2015 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті», статей 13, 21 Закону України ДПро місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Святошинського
районного управління Головного управління МВС України в місті Києві від 24 липня 2015 року № 21/1076 та
враховуючи рішення Київської міської ради від 02 квітня 2015 року № 344/1209 «Про затвердження проек!
ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Святошинському районному управлінню Головного
управління МВС України в місті Києві для обслуговування адміністративного будинку Святошинського РУ
ГУМВС України в м. Києві на просп. Перемоги, 109 у Святошинському районі м. Києва», в межах функцій міс!
цевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Святошинсь�ом��районном���прав-

лінню�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�міс-

ті�Києві,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о

розпорядження,�в�постійне��орист�вання�земель-

н��ділян���за�альною�площею�0,7125��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:75:179:0001)

для�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�дин-

���Святошинсь�о�о�районно�о��правління�Го-

ловно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві

на�просп.�Перемо�и,�109���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�із�земель�державної�власно-

сті�за�рах�но��частини�земель,�відведених�від-

повідно�до�рішення�ви�онавчо�о��омітет��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�Ради�народних�деп�татів�від

01.10.1979�№ 1288/6�«Про�відведення�земель-

ної�ділян�и��правлінню�вн�трішніх�справ�ви-

�он�ом��місь�ради�під�б�дівництво�приміщен-

ня�райвідділ��вн�трішніх�справ�Ленін�радсь�о-

�о�район�»�площею�0,5075��а,�та�місь�их�земель,

не�наданих���власність�чи��орист�вання�пло-

щею�0,2050��а�(�ате�орія�земель —�землі�жит-

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�А-21750).

2.�Святошинсь�ом��районном���правлінню�Го-

ловно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві:

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

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

де�с��У�раїни.

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 ãðóäíÿ 2015 ð.
¹174(4770) 

6

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

нерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

2.3.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з�Департамен-

том�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд-

���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��ста-

новленом��поряд��.

2.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��ції�чи�но-

во�о�б�дівництва,�питання�оформлення�дозвільної�та

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�виріш�вати�в�поряд-

��,�визначеном��чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

мент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від�01�листопада

2013�ро���№ 19307/0/12/19-13�та�Головно�о��правлін-

ня�Держзема�ентства���м.�Києві�від�19�вересня�2013�ро-

���№ 3547.

3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�право��орист�-

вання�земельною�ділян�ою�може�б�ти�припинено�відпо-

відно�до�статей�141,�143�Земельно�о�Коде�с��У�раїни.

4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації�права�по-

стійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою,�зазначеною

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�За�он�

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на�не-

р�хоме�майно�та�їх�обмежень».

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

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

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

Голова�В.�Клич�о

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

від 31 березня 2015 року № 277 
«Про організаційно!правові заходи щодо реорганізації 

комунального автотранспортного підприємства № 273901»
Розпорядження № 854 від 4 вересня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 105, 111 Цивільного кодексу України, рішення Ки!
ївської міської ради від 20 листопада 2014 року № 387/387 «Про реорганізацію комунального автотранспортного підприємства
№ 273901», у зв’язку із кадровими змінами у штатному розписі комунальної корпорації «Київавтодор», що відбулися протягом бе!
резня!червня 2015 року та з метою завершення реорганізації комунального автотранспортного підприємства № 273901 шляхом йо!
го приєднання до комунального автотранспортного підприємства № 273904:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�реор�анізації

�ом�нально�о�автотранспортно�о�підприємства�№ 273901

шляхом�йо�о�приєднання�до��ом�нально�о�автотранс-

портно�о�підприємства�№ 273904,�затверджено�о�роз-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�31�берез-

ня�2015�ро���№ 277�«Про�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�реор�анізації��ом�нально�о�автотранспортно�о�під-

приємства�№ 273901»,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

Виконуючий  обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про безоплатне прийняття гуртожитку, 
зовнішніх інженерних мереж публічного акціонерного товариства 

«Холдингова компанія «Київміськбуд» до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 851 від 2 вересня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве само!

врядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Закону України «Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи витяг № 1 з протоколу від 22 травня 2014 року
№ 20 засідання Правління публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» та звернення публічного ак!
ціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 06 жовтня 2014 року № 04979/0/2!14, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно���ртожито��п�блічно�о�а�-

ціонерно�о�товариства�«Холдин�ова��омпанія�«Київ-

місь�б�д»�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�передати�до�сфери��прав-

ління�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації�з�ідно�з�додат�ом�1�до�цьо�о�розпоря-

дження.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�зовнішні� інже-

нерні�мережі�і�обладнання���ртожит���п�блічно�о�а�-

ціонерно�о�товариства�«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�-

б�д»�та�передати���володіння�та��орист�вання�п�б-

лічном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�в

межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалі-

зації�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер�етич-

но�о��омпле�с��міста�Києва�від�27�вересня�2001�ро-

���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а���ладена�між

А�ціонерною�енер�опостачальною��омпанією�«Київ-

енер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією,�з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�розпорядження.

3.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�зовнішні� інже-

нерні�мережі���ртожит���п�блічно�о�а�ціонерно�о�то-

вариства�«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»�та�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічном��а�ціо-

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

до�анал»�в�межах�та�на��мовах,�визначених���одою

про�передач��в��правління�від�ритом��а�ціонерном�

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

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

�ромади�міста�Києва,���ладеною�20�листопада�2003

ро���(в�реда�ції�до�овор��на�володіння�та��орист�-

вання�майном�територіальної��ромади�міста�від�01

�р�дня�2006�ро��)�між�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією�та�від�ритим�а�ціонерним�товари-

ством�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»,�з�ідно

з�додат�ом�3�до�цьо�о�розпорядження.

4.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�зовнішні� інже-

нерні�мережі���ртожит���п�блічно�о�а�ціонерно�о�то-

вариства�«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»�та�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«Київ�аз»�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених�До�овором�на�володіння�та��орист�-

вання�майном�територіальної��ромади�м.�Києва�від

21��вітня�2006�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),

я�ий���ладено�між�від�ритим�а�ціонерним�товари-

ством�«Київ�аз»�та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією),�з�ідно�з�додат�ом�4�до�цьо�о�розпорядження.

5.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�забезпечити�в��становленом��поряд��

приймання-передач��майна,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�та��опію�а�тів�приймання-пере-

дачі�надати�до�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

6.�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�в��станов-

леном��поряд���приймання-передач��майна,�зазна-

чено�о���п�н�тах�2-4�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

Голова�В.�Клич�о

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì. Î. Î. Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î. Î. Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â,
âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4).

1) Àäðåñà îá'ºêòà: Ê³ìíàòà ¹ 905 íà 9-ìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó
(ë³òåðà "Ð", "Ð1").

Ïëîùà îðåíäè: 17,9 êâ.ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.11.2015 ð.— 157 938,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

2) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹114 íà 1-ìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó, ë³òåðà "À".
Ïëîùà îðåíäè: 31,9 êâ. ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü ä³ÿëü-

í³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.08.2015 ð.— 236 416,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

3) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 224 íà 2-ìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó, ë³òåðà "À".
Ïëîùà îðåíäè: 29,9 êâ. ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.08.2015ð — 238 311,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

4) Àäðåñà îá'ºêòà: ×àñòèíà âáóäîâàíîãî íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ íà òåõí³÷íîìó ïîâåðñ³
16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð 1").

Ïëîùà îðåíäè: 6,0 êâ.ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íàäàº ïîñ-

ëóãè ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ'ÿçêó.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.09.2015 ð.— 49 704,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

5) Àäðåñà îá'ºêòà: ×àñòèíà äàõó 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ð", "Ð1"):
Ïëîùà îðåíäè: 3,0 êâ. ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿêèé íàäàº ïîñ-

ëóãè ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ'ÿçêó.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.09.2015 ð.— 463 157,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4, ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³í-
ôîðìàö³ÿ çà òåë. 256-25-58; 256-24-09. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò
îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Äî óâàãè ×èæìàðÿ Þð³ÿ Âàñèëüîâè÷à.
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ

ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Øåâ÷åíêà ². À. äî ×èæìàðÿ Þ. Â. ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³ òà
ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, âèçíàííÿ ³íôîðìàö³¿ íåäîñòîâ³ðíîþ òà ¿¿ ñïðîñòóâàííÿ, â³äøêîäóâàííÿ ìî-
ðàëüíî¿ øêîäè, ÿêå â³äêëàäåíî íà 25 ëþòîãî 2016 ðîêó íà 09.00 òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 18.

Ñóääÿ Þ. À. Ôàðêîø

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 11-ãî ì³êðîðàéîíó Ïîçíÿêè-Çàõ³äí³ 

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÐÀ-
ÏÐÎÄÆÅÊÒ” (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ïðîåêòó “Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 11-ãî ì³êðîðàéîíó Ïîçíÿêè-Çà-
õ³äí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíî-
ãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 11-ãî ì³êðîðàéîíó Ïîçíÿêè-Çàõ³äí³ ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 13.11.2013 ð. ¹518/10006 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³” ç³ çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè, ï. 45, 47 (÷àñòêîâî).

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé
ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðîç-
áóäîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çà-
ö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíó-
âàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåí-
íÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíàëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ.

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ “Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Êèºâà äî 2025 ð.” ïåðåäáà÷àºòüñÿ
³í³ö³àòèâà “Öåíòð ïîðó÷ ç äîìîì”òà “Ì³æíàðîäíà ãàâàíü øòàá-êâàðòèð”: ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ öåíòð³â ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³, ùî ñòèìóëþº åêîíîì³÷íå çðîñòàí-
íÿ, êðàùå ï³äòðèìóº çâ’ÿçêè ç òåðèòîð³ÿìè, çìåíøóº íàâàíòàæåííÿ íà ³ñòîðè÷-
íèé öåíòð, ï³äâèùóº ð³âåíü êîìôîðòó æèòòÿ çà ðàõóíîê íàáëèæåííÿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ³ ì³ñöü ïðèêëàäàííÿ ïðàö³ äî æèòëîâèõ ìàñèâ³â, à òàêîæ çàîõî-
÷åííÿ ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é äî ðîçì³ùåííÿ âàæëèâèõ öåíòðàëüíèõ òà
ðåã³îíàëüíèõ ôóíêö³é.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:

- ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü — ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ ãðîìàäñüêî-ä³ëîâî¿ çîíè, ùî
ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ öåíòð³â, áàíê³â, êóëüòóðíî-
ðîçâàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â, ãîòåëüíèõ, ñïîðòèâíèõ òà îáñëóãîâóþ÷èõ ôóíêö³é
íà Ë³âîáåðåææ³;

- ñòâîðåííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü íà Ë³âîìó áåðåç³;

- çíèæåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà ìîñòîâ³ ïåðåõîäè ÷åðåç ð. Äí³ïðî;

- ñòâîðåííÿ êâàðòàë³â ñó÷àñíîãî æèòëà ç çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³-
àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ,
ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó;

- ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà ºâðî-
ïåéñüêîãî ð³âíÿ;

- êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é ç âëàøòóâàííÿì ñêâåð³â òà áóëüâà-
ð³â, ïàðêîâî¿ çîíè â ïðèáåðåæí³é çàõèñí³é ñìóç³ Äí³ïðà òà çàòîê.

Â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ êâàðòàë³â íîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè
â îáñÿç³ 1207,4 òèñ. ì2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð — 845,2 òèñ. ì2, íàñåëåí-
íÿì — 20,3 òèñ. îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ³ñíóþ÷å — 3,75 òèñ. îñ³á.

Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ ñêëàäàòèìå 620 îñ³á/ãà. Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ:
êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, àìáóëàòîð³¿, á³áë³îòåêè, çàëè äëÿ çàíÿòü ô³çêóëü-
òóðîþ, äèòÿ÷³ êëóáè òà ³í.

Ïîòðåáà â óñòàíîâàõ îñâ³òè ðîçðàõîâóâàëàñü íà âñå íàñåëåííÿ ðàéîíó ïðî-
åêòóâàííÿ ³ ñêëàäàº 725 ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ òà 2460 ì³ñöü
â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ
çàêëàäàõ çàäîâîëüíÿºòüñÿ çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà íîâèõ äîøê³ëüíèõ óñòà-
íîâ: ïî âóë. Äí³ïðîâñüêà-Íàáåðåæíà íà 100 ì³ñöü, ïî âóë. Çàð³÷íà — íà
150 ì³ñöü (ç ïî÷àòêîâîþ øêîëîþ) òà 75 ì³ñöü— ïðèáóäîâàíèé, à òàêîæ ó ñêëà-
ä³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ êîìïëåêñ³â ïî âóë. Áàæàíà òà âóë. Çàâàëüí³é —260 ì³ñöü
êîæíèé.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêî-
ëàõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ êîìïëåêñ³â
ïî âóë. Çàð³÷í³é òà âóë. Çàâàëüí³é íà 1100 ì³ñöü êîæíèé, à òàêîæ çà ðàõóíîê
íåäîñòàòíüî¿ çàâàíòàæåíîñò³ ³ñíóþ÷î¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 62 íà 1280
ì³ñöü (600 â³ëüíèõ ì³ñöü), ÿêà çíàõîäèòüñÿ â ïðèëåãëîìó äî òåðèòîð³¿ ïðîåê-
òóâàííÿ ì³êðîðàéîí³ â ìåæàõ ðàä³óñó îáñëóãîâóâàííÿ.

Â ãðîìàäñüêî-ä³ëîâ³é çîí³, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ öåíòð³â, áàíê³â, ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíèõ òà êóëü-
òóðíî-âèäîâèùíèõ, ãîòåëüíèõ òà îáñëóãîâóþ÷èõ êîìïëåêñ³â ç ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâîþ îäíî÷àñíîþ ê³ëüê³ñòþ ïðàöþþ÷èõ ³ â³äâ³äóâà÷³â, äî 90,0 òèñ. îñ³á.

Â ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ ðîçáóäîâè òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè: áóä³â-
íèöòâî âóëèöü, ïðî¿çä³â, ðîçâ’ÿçîê òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ðîçâèòêó
³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðåìèõ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿì, ïîë³ïøåí-
íÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, áóä³âíèöòâî ðåêðåàö³éíî¿ çîíè
âçäîâæ ð. Äí³ïðî òà çàòîê, çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íî-
ãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 11-ãî ì³êðîðàéîíó Ïîçíÿêè-
Çàõ³äí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ
www.kga.gov.ua 

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äå-
òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 28.01.2016.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì
ïð³çâèùà, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³
ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà,áóä³âåëüíèõ íîðì,
äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.

ÒÎÂ «Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ» ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçðàõóíêè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,
ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ç
óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.07.2015 ¹ 515 ïîäàíî íà çàòâåðäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ðîçì³ð ³ ñòðóêòóðà òàðèô³â íàâåäåíî íèæ÷å.

Ñòðóêòóðà òàðèôó, ãðí çà 1 êâ.ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèðè çà ì³ñÿöü

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 04210, ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 10À, êîðï.9 íà ïðîòÿç³
14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.

Îá’ÿâà
ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà —Æèòëîñåðâ³ñ”ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ

ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ³ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869
òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà — Æèòëîñåðâ³ñ”
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà — Æèòëîñåðâ³ñ”
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 29.12.2015 ð. ïî 14.01.2016ð. çà àäðåñîþ : ì. Êè¿â, âóë. ª.×àâäàð, 3, òåë./ôàêñ 569-84-08.

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü , òèñ. ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 15,70 2,23

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 9,46 1,35

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 496,75 70,62

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî

Ïîñëóãè áàíêó 7,45 1,06

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 529,36 75,26

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 635,23 90,31

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëî¿ áóä³âë³ ïëîùåþ 194,00 êâ. ì,

ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 8, ë³ò.“À”

Íàçâà îá’ºêòà: íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ
194,00 êâ.ì.

Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.×îðíîáèëüñüêà,8, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

“Êè¿âïàñòðàíñ”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà áåç ÏÄÂ — 2 685 000

(äâà ì³ëüéîíè ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷)
ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 537 000 (ï’ÿòñîò òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷)
ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —
3 222 000 (òðè ì³ëüéîíè äâ³ñò³ äâàäöÿòü äâ³
òèñÿ÷³) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³-
íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —322 200 (òðèñòà äâàä-
öÿòü äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ñò³) ãðèâåíü.

Îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 387,89 êâ.ì (êîä
75:050:001), ÿêà îáë³êîâóºòüñÿ çà ÊÏ “Êè¿âïàñ-
òðàíñ” íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íîãî çâ³òó ïî âñòàíîâ-
ëåííþ çîâí³øí³õ ìåæ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿

â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³ä-

âåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñ-
ò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

3. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äî-
ãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿,
éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðà-
ö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå
ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ 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
âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5.Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 20 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.

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 17 (ñ³ìíàä-
öÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõó-
íîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèò-
íîãî Öåíòðà “Ãîëîñ³ºâî”ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³,
êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,
îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
“Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 322 200,00
ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêî-
âî¿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðà-
õóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðå-
äèòíîãî Öåíòðà “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’ºêòîì ìîæíà â ðîáî-
÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×îðíîáèëüñüêà,
8, ë³ò. “À”.

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.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Àäðåñà îá’ºêòà: 
ì. Êè¿â
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âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 99/4 0,5002 0,4572 0,5441 0,0142 0,3378 0,0792 0,5423 0,0036 0,0159 0,0022 0,5898 1,5285 0,0105 0,0165 0,0007 0,6349 6,92 6,22

Îáîëîíñüêà íàá., 3 0,5384 0,3986 0,4422 0,0000 0,1842 0,0589 0,4828 0,0048 0,0273 0,0026 0,6537 1,9771 0,0215 0,0148 0,0014 0,4044 6,85 6,34

Îáîëîíñüêà íàá., 7 0,4389 0,3575 0,2873 0,0000 0,3576 0,1609 0,3292 0,0043 0,0249 0,0539 0,9519 1,4174 0,0244 0,0137 0,0031 0,1274 6,11 5,29

Îáîëîíñüêà íàá., 11 0,4441 0,3211 0,2936 0,0000 0,3372 0,1518 0,5414 0,0050 0,0285 0,0558 1,0858 1,0200 0,0336 0,0133 0,0043 0,2340 6,11 5,33

Îáîëîíñüêà íàá., 15 0,4853 0,3366 0,2729 0,0000 0,3486 0,1910 0,3157 0,0052 0,0301 0,0527 0,8911 1,4492 0,0239 0,0133 0,0039 0,1375 6,10 5,30

Îáîëîíñüêà íàá., 19 0,4583 0,3511 0,2911 0,0000 0,3518 0,1891 0,3292 0,0053 0,0303 0,0554 0,9430 1,3685 0,0221 0,0133 0,0039 0,1418 6,10 5,30

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 2 Ã 0,2775 0,6357 0,6091 0,0185 0,4391 0,0607 0,5356 0,0029 0,0166 0,0033 0,5645 1,3141 0,0201 0,0149 0,0009 0,6918 6,95 6,01

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 4 0,4985 0,4705 0,4373 0,0079 0,2463 0,0742 0,5683 0,0051 0,0291 0,0017 0,5165 1,9390 0,0136 0,0150 0,0010 0,3846 6,94 6,25

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 4 À 0,2073 0,6714 0,6136 0,0159 0,4242 0,0408 0,5072 0,0020 0,0114 0,0025 0,7754 1,4679 0,0043 0,0133 0,0004 0,4906 6,93 6,08

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 6 0,4509 0,4699 0,4368 0,0120 0,2319 0,0751 0,5690 0,0052 0,0293 0,0017 0,5193 2,0779 0,0143 0,0151 0,0015 0,3138 6,96 6,29

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 6 À 0,2851 0,6602 0,6046 0,0185 0,4513 0,0607 0,4909 0,0029 0,0167 0,0033 0,8186 1,2398 0,0091 0,0149 0,0006 0,5133 6,93 5,97

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 6 Á 0,4860 0,4335 0,4341 0,0129 0,1819 0,0606 0,4929 0,0055 0,0315 0,0017 0,6269 1,9921 0,0170 0,0150 0,0011 0,4398 6,96 6,36

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 8 0,4592 0,4723 0,4398 0,0117 0,2348 0,0748 0,5895 0,0051 0,0291 0,0022 0,5058 2,0327 0,0128 0,0150 0,0007 0,3433 6,97 6,29

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 8 À 0,2514 0,6725 0,6147 0,0161 0,4249 0,0418 0,3932 0,0036 0,0204 0,0025 0,9591 1,4266 0,0080 0,0133 0,0004 0,4085 6,94 6,09

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 10 À 0,5087 0,4563 0,4297 0,0080 0,2351 0,0750 0,5687 0,0052 0,0292 0,0017 0,5729 1,9015 0,0138 0,0151 0,0018 0,3825 6,94 6,26

ïð-ò Ã. Ñòàë³íãðàäà, 26 À 0,4141 0,5140 0,5198 0,0069 0,2554 0,1003 0,5023 0,0030 0,0167 0,0029 0,5011 0,4703 0,0135 0,0148 0,0011 0,5569 5,23 4,58

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, òèñ. ãðí/êóá. ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëü-
íèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñó-
øèëüíèê³â

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,71

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 3,83

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 0,97

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,40

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 27,17

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0

Ïîñëóãè áàíêó 0,47

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 33,55

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 40,26
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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
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ÄÎÇÂ²ËËß

ßê ïðèêðàñèòè ä³ì
Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî ïîâ³ñè-

òè íà äâåðÿõ íåâåëè÷êó êåðà-
ì³÷íó, ôàðôîðîâó, ïëàñòèêîâó
àáî ç òêàíèíè ìàâïî÷êó. Öå îáî-
â’ÿçêîâî ïðèíåñå óäà÷ó â ä³ì ³ ùàñòÿ âñ³ì,
õòî âõîäèòü â îñåëþ. Àáî ïîñòàâèòè ô³ãóð-
êó ãîñïîäèí³ ðîêó íåïîäàë³ê â³ä âõîäó. Ïî
âñüîìó áóäèíêó — ³ íà ï³äâ³êîííÿõ, ³ íà
ñâÿòêîâîìó ñòîë³, ³ íà òóìáàõ — ìîæíà ðîç-
ñòàâèòè äåðåâ’ÿí³, êðèøòàëåâ³ àáî áðîíçî-
â³ ñòàòóåòêè ìàâïè.

Ïî-äðóãå, ïðè ïðèêðàøàíí³ äîìó âàðòî
âèêîðèñòîâóâàòè ÿñêðàâ³ ³ãðàøêè, áàãàòî
ì³øóðè òà ë³õòàðèêè.

Ïðèêðàøàòè êâàðòèðó äëÿ çóñòð³÷³ Íî-
âîãî ðîêó àñòðîëîãè ðàäÿòü ó â³äò³íêàõ íà-
ñòóïàþ÷îãî ðîêó, à òîìó àêòóàëüíèìè êî-
ëüîðàìè â ð³ê Âîãíÿíî¿ Ìàâïè ñòàíóòü ÷åð-
âîíèé, æîâòèé, ïîìàðàí÷åâèé, çîëîòèé. ßñ-
êðàâ³ êîëüîðè ïîâèíí³ áóòè äîì³íóþ÷èìè,
àëå ¿õ ìîæíà ïîºäíóâàòè ç á³ëüø «ñïîê³é-
íèìè». Íàïðèêëàä, ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñ-
òîâóâàòè òðîõè ñèíüîãî ³ çåëåíîãî, àäæå öå
íå ò³ëüêè øàíà ãîñïîäèí³ 2015 ðîêó Êîç³,
àëå é êîëüîðè æèâî¿ ïðèðîäè.

Íå çàáóâàéòå, ùî ñòèõ³ÿ — âîãîíü, òîìó
â áóäèíêó âñå ìàº ñÿÿòè: â³ä âîãíèê³â íà
ÿëèíö³ äî ñâ³÷îê íà ñòîë³.

ßê ïðèêðàñèòè ÿëèíêó
Çâ³ñíî, êðàùå ïîñòàâèòè âäîìà æèâó

ÿëèíêó. Òèì á³ëüøå, çàðàç ìîæíà ïðèäáà-
òè çåëåíó êðàñóíþ, ïîñàäæåíó â ãîðùèê,
ÿêó íå äîâåäåòüñÿ âèêèäàòè íà ñì³òíèê, à
ìîæíà áóäå âèñàäèòè á³ëÿ ñâîãî áóäèíêó.

²ãðàøêè êðàùå îáðàòè íåâåëèêîãî ðîç-
ì³ðó, â ÷åðâîíèõ, çåëåíèõ àáî ñèí³õ òîíàõ.
Êð³ì òîãî, ìàâïî÷ö³, ÿêà ïîëþáëÿº ñîëîäî-
ù³, ñïîäîáàþòüñÿ öóêåðêè òà, ñêàæ³ìî, ìàí-
äàðèíêè, ðîçâ³øàí³ íà ã³ëêàõ. Òàêîæ äîðå÷-
íèì áóäå ïðèêðàñèòè íîâîð³÷íå äåðåâî ñà-
ìîðîáíèìè ³ãðàøêàìè. Öå ìîæóòü áóòè ÿê
ã³ðëÿíäè ç êîëüîðîâîãî ïàïåðó, ñí³æèíêè
ç ôîëüãè, òàê ³ àíãåëè ç êóêóðóäçÿíîãî ëèñ-
òÿ, ÷è ô³ãóðêè ç ñîëîìè. À çàì³ñòü ç³ðêè íà
âåðõ³âêó ÿëèíêè ìîæíà ïîì³ñòèòè ìàâïî÷-
êó. Öå áóäå íåçâè÷íî òà îðèã³íàëüíî.

ßê ñòâåðäæóþòü àñòðîëîãè, Ìàâïà ëþ-

áèòü ãðîø³, òîìó íåîäì³ííî ïîòð³áíî íà
ÿëèíêó ïîâ³ñèòè ãðîøîâ³ êóïþðè, ïåðå-
â’ÿçàí³ ÷åðâîíèìè ñòð³÷êàìè.

Êð³ì âåëèêî¿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè ó öüî-
ìó ðîö³ ñë³ä íàðÿäèòè ³ ê³ëüêà ìàëåíüêèõ.
Àáî æ ïðèêðàñèòè ä³ì ÿëèíêîâèìè ã³ëêàìè.
À ÿêùî â áóäèíêó º ïàëüìà, àáî âàçîí «ãðî-
øîâå äåðåâî» — ñë³ä ïîòóðáóâàòèñÿ ³ ïðî ¿õ
îçäîáëåííÿ.

Ùî ïðèãîòóâàòè íà íîâîð³÷íèé ñò³ë
Ïðîäóêòè â Íîâèé 2016 ð³ê ìàþòü áóòè

íàòóðàëüíèìè, áåç êîíñåðâàíò³â, áàðâíè-
ê³â, ñìàêîâèõ äîáàâîê òà ³íøèõ êàíöåðîãå-

í³â. Óñ³ ñòðàâè ïîâèíí³ áóòè ñèòíè-
ìè, àëå ëåãêèìè, àäæå ìàâïà — òâà-

ðèíà àêòèâíà, ÿêà ëþáèòü ïîëàñó-
âàâøè îäðàçó ïîá³ãàòè ÷è ïî-

ãðàòè.
Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî

ìàâïà — òðàâî¿äíà òâà-
ðèíà, òî ³ ïðèãîòóâàòè

ë³ïøå âåãåòàð³àíñüê³
ñòðàâè. Àáî æ ç âåëè-

êîþ ê³ëüê³ñòþ çåëå-
í³, ïåðöÿ, ìîðêâè
òîùî. Êð³ì òîãî,
îáîâ’ÿçêîâî íà ñòî-
ë³ ìàº áóòè ñèð,
àíàíàñ, âèíîãðàä,
áàíàíè, àïåëüñèíè
³ ê³â³.

Ç íàïî¿â êðà-
ùå îáðàòè â³ñê³,
äîðîãèé êîíüÿê
÷è ³ãðèñòå âèíî.
À ç áåçàëêîãîëü-
íèõ — íàäàòè
ïåðåâàãó êîìïî-
òó ç ñóõîôðóê-
ò³â.

Òàêîæ íå
ìîæíà âèêî-

ðèñòîâóâàòè
íà íîâîð³÷íî-
ìó ñòîë³ òð³ñ-

íóòèé, íàäêî-
ëîòèé, áèòèé
³ ñêëåºíèé ïî-

ñóä, íàâ³òü ÿêùî â³í º ñ³ìåéíîþ ðåë³êâ³ºþ.
Âåñü ïîñóä ïîâèíåí áóòè ö³ëèì, ³äåàëüíî
÷èñòèì ³ ïðîçîðèì. Êðàùå âñüîãî, ÿêùî â ð³ê
Ìàâïè íà ñòîë³ áóäå á³ëèé, ñêëÿíèé ïîñóä
áåç ìàëþíê³â.

Ùî îäÿãíóòè  â íîâîð³÷íó í³÷
Äëÿ Ìàâïè çîâí³øí³é âèãëÿä äóæå âàæ-

ëèâèé, àëå äîãîäèòè ¿é íå ïðîñòî, òîìó ïî-
òð³áíî ðåòåëüíî âèáðàòè âáðàííÿ íà ñâÿò-
êóâàííÿ. Çâ³ñíî, ùîá ñïîäîáàòèñü ñèìâîëó
2016-ãî ïîòð³áíî âäÿãíóòè ðå÷³ ÷åðâîíîãî,
îðàíæåâîãî, æîâòîãî, çîëîòîãî, áîðäîâîãî,
êîðè÷íåâîãî, øîêîëàäíîãî êîëüîð³â. Àëå

ðàçîì ç òèì äîçâîëÿºòüñÿ ï³ä³áðàòè îäÿã
áëàêèòíîãî, ñèíüîãî àáî ÷îðíîãî êîëüîð³â.
Àäæå ââàæàºòüñÿ, ùî öå êîëüîðè âîäè, ÿê³
òðîõè âãàìóþòü íîðîâ Âîãíÿíî¿ Ìàâïè.

Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ â íîâîð³÷íó í³÷ ñë³ä
âèãëÿäàòè áåçäîãàííî. Íàïðèêëàä, æ³íêàì
âàðòî îäÿãíóòè âå÷³ðíþ ñóêíþ, à ÷îëîâ³-
êàì — êîñòþì.

Ïðàâèëüíî çóñòð³÷àòè 2016 ð³ê Ìàâïè ó
âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïðèêðàñ ç íàòóðàëüíèõ
êàìåí³â ³ àêñåñóàð³â. ²äåàëüíî îáðàòè çî-
ëîòî ³ ä³àìàíòè, ÿê³ ïðèïàäóòü äî äóø³ Ìàâ-
ï³. Ñåðåä ïðèêðàñ âàðòî â³ääàâàòè ïåðåâà-
ãó âàæêèì çîëîòèì ñåðåæêàì, øèðîêèì êî-
ëüº, ïëîñêèì áðàñëåòàì.

Ïðèêìåòè
Íàéãîëîâí³øà ïðèêìåòà 2016-ãî — çó-

ñòð³òè éîãî ñë³ä âåñåëî òà àêòèâíî, àäæå
ñèìâîë ðîêó åíåðã³éíà òà àêòèâíà òâàðè-
íà. Äî ñëîâà, íàø³ ïðåäêè áóëè ïåðåêîíàí-
í³, ùî Íîâèé ð³ê ïîòð³áíî çóñòð³÷àòè ãó÷-
íî — òàêèì ÷èíîì â³äëÿêóâàëè çëèõ äóõ³â
â³ä áóäèíêó. Òîìó ñì³ëèâî øóì³òü, âåñåë³òü-
ñÿ, âìèêàéòå ìóçèêó.

Äëÿ òîãî, ùîá ïîêðàùèòè â íàñòóïíîìó
ðîö³ ñâ³é ô³íàíñîâèé ñòàí, ïîêëàä³òü â êè-
øåí³ ñâÿòêîâîãî âáðàííÿ ê³ëüêà âåëèêèõ
êóïþð.

² ùå. Íîâèé ð³ê ïîòð³áíî çóñòð³÷àòè áåç
áîðã³â, ùîá âåñü ð³ê ïðîæèòè áåç íèõ. Ðîç-
äàéòå, ïî ìîæëèâîñò³, âñ³ áîðãè ³ çáåð³òü ç
áîðæíèê³â.

Ùîá çíàéòè ñâîº ùàñòÿ â Íîâîìó ðîö³,
çà îäíó õâèëèíó äî 12.00 ïîêëàä³òü î÷èùå-
íèé ìàíäàðèí ï³ä ÿëèíêó.

Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ Íîâîãî ðîêó íå ìîæíà çà-
ëèøàòè íåìèòèé ïîñóä. Çã³äíî ç äàâí³ìè
ïîâ³ð’ÿìè, ñàìå òàì íàêîïè÷óºòüñÿ âñÿ íå-
ãàòèâíà åíåðã³ÿ.

Ð³ê îáîâ’ÿçêîâî áóäå ùàñëèâèì ³ ðàä³ñ-
íèì, ÿêùî 31 ãðóäíÿ õî÷à á ê³ëüêà ðàç³â
÷õíóòè. Íàø³ ïðàùóðè ãîâîðèëè: «ßêùî ó
öåé äåíü õòîñü ÷õàº, òî äî ñâîãî äîáðîáó-
òó — âåñü ð³ê áóäå ùàñëèâèì».

² ãîëîâíå, ïåðåä Íîâèì ðîêîì îáîâ’ÿç-
êîâî ïîäàðóéòå íóæäåíí³é ëþäèí³ îäÿã, ¿æó
³ òðîõè ãðîøåé — öå ãàðàíòóº âàì äîñòàòîê
â Íîâîìó ðîö³ �

Ð³ê Âîãíÿíî¿
Ìàâïè
� Íîâîð³÷íó í³÷ ñë³ä ïðîâåñòè âåñåëî,

îäÿãíóòèñÿ âèøóêàíî òà íà ñò³ë 
ïîñòàâèòè âåãåòàð³àíñüê³ ñòðàâè

2016-é—çà ñõ³äíèì êàëåíäàðåì ð³ê Âîãíÿíî¿ Ìàâ-

ïè, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ íåâãàìîâí³ñòþ òà áóð-

õëèâèì òåìïåðàìåíòîì. Ùîá äîãîäèòè ö³é

òâàðèí³, ÿêà áóäå ïîêðîâèòåëüêîþ íàñòóï-

íèõ äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, ïîòð³áíî ïðàâèëü-

íî â³äñâÿòêóâàòè Íîâèé ð³ê.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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