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ÍÀ ÃÐÀÄÓÑÍÈÊÓ -20°Ñ, ³ ìîðîç
ëþòóº íå íà æàðò. Äåñÿòü õâèëèí
íàäâîð³ — ³ âæå õî÷åòüñÿ çàá³ãòè
ó òåïëåíüêå ì³ñöå. Íà ùàñòÿ, º êó-
äè: ó ñòîëèö³ ö³º¿ çèìè â³äêðèëè
105 ïóíêò³â îá³ãð³âó. Âîíè ïðà-
öþþòü íà ðèíêàõ, â óïðàâë³ííÿõ
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, æèò-
ëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ ä³ëüíèöÿõ
(ÆÅÄàõ), öåíòðàõ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ òà ìåäè÷íèõ ïóíê-
òàõ âèðîáíè÷î-îáñëóãîâóþ÷èõ
ï³äðîçä³ë³â.

Äî ïðèêëàäó, ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïðàöþº 10 ïóíê-
ò³â îá³ãð³âó. Äî îäíîãî ç íèõ, à ñà-
ìå â ïðèì³ùåííÿ ÂÎÏ «Äåãòÿð³âêà»,
ùî íà âóëèö³ Îëåíè Òåë³ãè, 9, çàâ³-
òàëà êîðåñïîíäåíò «Õðåùàòèêà».
Íà äâåðÿõ ìàëåíüêà òàáëè÷êà, íà
ÿê³é íàïèñàíî «Ïóíêò îá³ãð³âó».
Âñåðåäèí³ ëþäåé íåìàº.«Äî íàñ í³-
õòî íå çâåðòàâñÿ.Ò³ëüêè æóðíàë³ñ-
òè ïðè¿æäæàëè ³ âñå»,—ïðîêîìåí-
òóâàâ äèðåêòîð ÂÎÏ «Äåãòÿð³âêà»
Â³êòîð Òàùåâ. Ïðàöþº öåé ïóíêò

îá³ãð³âó ö³ëîäîáîâî. Òóò ìîæóòü
çàïðîïîíóâàòè ÷àé òà ê³ìíàòó äëÿ
â³äïî÷èíêó.À îò ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ íå ò³ëüêè ÷àºì ïðèãîñòÿòü,
à é îäÿãíóòü. Ó ïóíêò³ îá³ãð³âó íà
âóëèö³ ×îðíîáèëüñüê³é, 9 çìåðç-
ëèì äàþòü òåïë³ ðå÷³ òà ñóõèé ïà-
éîê. «Áåçõàò÷åíêè äî íàñ íå ïðè-
õîäèëè,ëèøå ïåíñ³îíåðè ³ ïåðåñå-
ëåíö³ ç Äîíáàñó. Ìè ïðîïîíóºìî
¿ì ÷àé,ïå÷èâî,ñîëîäîù³.Òàêîæ äî
íàñ ëþäè çíîñÿòü òåïë³ ðå÷³, ìè ¿õ
â³ääàºìî íóæäåííèì.Ïðàöþº íàø
ïóíêò îá³ãð³âó ç 8-¿ äî 20-¿ ãîäèíè
ùîäíÿ,ó âèõ³äí³ òà ñâÿòà òàêîæ»,—
ðîçïîâ³ëà ïðàö³âíèê òåðèòîð³àëü-
íîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ Æàííà Êîðí³ºíêî. Âîíà
äîäàëà, ùî, íåçâàæàþ÷è íà âåñü
ñåðâ³ñ îáñëóãîâóâàííÿ, ëþäåé ìà-
ëî.Îñíîâíà ïðè÷èíà—òå,ùî ïóíêò
îá³ãð³âó çíàõîäèòüñÿ íå íà âèäíî-
ìó ì³ñö³. Íà äóìêó Æàííè Êîðí³-
ºíêî, ¿õ ïîòð³áíî îáëàøòîâóâàòè â
ìàãàçèíàõ ÷è ïðîñòî ñòàâèòè íà-
ìåòè â ëþäíèõ ì³ñöÿõ. Áàãàòî áåç-

õàò÷åíê³â âçàãàë³ íå çíàþòü ïðî ¿õ
³ñíóâàííÿ, òîìó âîíè íàéá³ëüøå
ï³äïàäàþòü ï³ä ðèçèê çàìåðçíóòè
íà âóëèö³. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
ÊÌÄÀ Ðîìàí Òêà÷óê ââàæàº, ùî
ïóíêò³â îá³ãð³âó á³ëüø í³æ äîñòàò-
íüî: «Òóò ñòâîðåí³ êîìôîðòí³ óìî-
âè,º ÷èñò³ ñàíâóçëè,õîðîø³ ê³ìíà-
òè â³äïî÷èíêó.Â äåÿêèõ ïðàöþþòü
ë³êàð³».

Çàçíà÷èìî,ùî íàéá³ëüøå ïóíê-
ò³â îá³ãð³âó ïðàöþº ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³—¿õ òàì 29.À íàéìåíøå
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — ò³ëüêè 2. Â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — 4, â îñ-
íîâíîìó íà ðèíêàõ: Äåì³¿âñüêî-
ìó, Îäåñüêîìó, Âîëîäèìèðñüêîìó.
Â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ îáëàøòî-
âàíî 13 ïóíêò³â îá³ãð³âó, â Äåñíÿí-
ñüêîìó—15,â Îáîëîíñüêîìó—16,
â Ïå÷åðñüêîìó — 4, â Ïîä³ëüñüêî-
ìó òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó — ïî 6. Äå-
òàëüíèé ïåðåë³ê ³ç àäðåñàìè ðîç-
ì³ùåíèé íà ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �

Ïîïèòè ãàðÿ÷îãî ÷àþ òà ç³ãð³òèñÿ êèÿíàì ïðîïî-
íóþòü ó 105-òè ñïåö³àëüíî îáëàøòîâàíèõ ì³ñ-
öÿõ. Òàê³ òèì÷àñîâ³ ïóíêòè çðîáèëè íå â òðàäè-
ö³éíèõ íàìåòàõ, à â êîìóíàëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ.
Âîíè â³äêðèò³ ç ðàíêó äî âå÷îðà, à äåÿê³ íàâ³òü
âíî÷³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Àâàð³¿ òåïëîìåðåæ 
â ì³ñò³ îïåðàòèâíî 
ë³êâ³äîâóþòü

Ó çâ’ÿçêó ç ïîõîëîäàííÿì ï³äâèùå-

íî òåìïåðàòóðó òåïëîíîñ³ÿ â ìåðåæ³

öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ

Êèºâà. Öå ñïðè÷èíÿº òåìïåðàòóðíå

ðîçøèðåííÿ òðóá ³, ÿê íàñë³äîê, ¿õíº

ïîøêîäæåííÿ.Ç 1 äî 3 ñ³÷íÿ â ñòîëè-

ö³ â³äáóëîñÿ 25 ïîðèâ³â òåïëîìåðåæ.

Óñ³ àâàð³¿ áóëè ë³êâ³äîâàí³ ñëóæáà-

ìè «Êè¿âåíåðãî» ó òåðì³í äî îäí³º¿

äîáè.

Ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò óñ-

êëàäíþºòüñÿ ïîãîäíèìè óìîâàìè —

ðîá³òíèêàì àâàð³éíèõ ñëóæá äîâî-

äèòüñÿ ïðàöþâàòè ïðè òåìïåðàòóð³

17-20 ãðàäóñ³â íèæ÷å íóëÿ,îäíàê âî-

íè îïåðàòèâíî â³äíîâëþþòü òåïëî-

ïîñòà÷àííÿ áóäèíê³â.

Â Êèºâ³ çáèðàþòü
ïîäàðóíêè á³éöÿì ÀÒÎ

12 ñ³÷íÿ â³äáóäåòüñÿ ïåðåäà÷à ð³çä-

âÿíèõ òà íîâîð³÷íèõ ïîäàðóíê³â á³é-

öÿì 92-¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè, ÿê³

çàðàç îõîðîíÿþòü òåðèòîð³þ â çîí³

ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ. ²í³ö³àòîðîì áëàãî-

ä³éíî¿ àêö³¿ âèñòóïèâ Íàö³îíàëüíèé

ìóçåé ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè.

Óñ³ íåáàéäóæ³ êèÿíè ìîæóòü äî-

ëó÷èòèñÿ äî ³í³ö³àòèâè òà ïåðåäàòè ïî-

äàðóíêè á³éöÿì. Ïðîòÿãîì 11 ñ³÷íÿ

âîíè ïðèéìàþòüñÿ ó ê³ìíàò³ äèñïåò-

÷åð³â ìóçåþ çà àäðåñîþ: âóë. Âîëî-

äèìèðñüêà, 2 (ïåðøèé ïîâåðõ, ïðà-

âå êðèëî).Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ìîæ-

íà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (044) 278-

48-64.

Â Êîíòàêòíîìó öåíòð³
ïðîéäå «ïðÿìà ë³í³ÿ» 
ç ïèòàíü áëàãîóñòðîþ

5 ñ³÷íÿ äî Êîíòàêòíîãî öåíòðó ì³ñ-

òà Êèºâà çàâ³òàº çàñòóïíèê äèðåêòî-

ðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñò-

ðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà ÊÌÄÀ—íà÷àëüíèê óïðàâ-

ë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ßí

Ìåäâåäºâ,àáè ïðîâåñòè «ïðÿìó ë³í³þ»

ç ìåøêàíöÿìè ñòîëèö³. Ç 12.00 äî

13.00 óñ³ îõî÷³ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü

ïîñòàâèòè ñâî¿ çàïèòàííÿ çà íîìå-

ðîì 15-51.

Çîêðåìà, íà îáãîâîðåííÿ áóäóòü

âèíåñåí³ òàê³ òåìè: ïåðåâ³ðêà äîçâ³ëü-

íî¿ äîêóìåíòàö³¿,äåìîíòàæ ê³îñê³â,ñà-

í³òàðíå î÷èùåííÿ ì³ñüêèõ òåðèòîð³é,

ë³êâ³äàö³ÿ ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù,

â³äíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é

ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïëàíîâèõ òà àâàð³é-

íèõ ðîá³ò, îñâ³òëåííÿ âóëèöü ³ ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,íàëåæíèé ñà-

í³òàðíî-òåõí³÷íèé ñòàí îïîð çîâí³ø-

íüîãî îñâ³òëåííÿ, â³äñóòí³ñòü êàíàë³-

çàö³éíèõ,âîäîïðîâ³äíèõ ëþê³â òà ðå-

ø³òîê çëèâîïðèéìà÷³â, êðîíóâàííÿ

äåðåâ, çíèùåííÿ îìåëè, àìáðîç³¿ òà

ðîñëèí-ïàðàçèò³â,ä³ÿëüí³ñòü ÊÏ «Ïðè-

òóëîê äëÿ òâàðèí» òîùî.

Ï³ä ÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿» íà îô³ö³é-

íîìó ñàéò³ Êîíòàêòíîãî öåíòðó ì³ñ-

òà Êèºâà (www.1551.gov.ua) â³äáó-

äåòüñÿ îíëàéí-òðàíñëÿö³ÿ.
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Ïîðÿòóíîê â³ä ìîðîçó
� Ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ çàïðàöþâàëè ïóíêòè îá³ãð³âó

Â ïóíêòàõ îá³ãð³âó, ÿêèõ ó ì³ñò³ â³äêðèëîñÿ á³ëüøå ñîòí³, íå ëèøå òåïëî, à é ïðèãîùàþòü ãàðÿ÷èì ÷àºì ç ïå÷èâîì ÷è áóòåðáðîäàìè 
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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

Встановити
відповідальном�
чер�овом�
се�-

тор�
взаємодії
з
силовими
стр��т�рами
відді-

л�
з
питань
мобілізаційної
роботи
апарат�
ви-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
Я�ишин�

Володимир�
Анатолійович�
надбав��
до
поса-

дово�о
о�лад�
я�
та�ом�,
що
відповідно
до
своєї

професійної
діяльності
постійно
працює
з
ві-

домостями,
що
становлять
державн�
таємни-

цю,
в
�мовах
режимних
обмежень,
�
розмірі

10%.

Голова В. Кличко

Про встановлення надбавки 
до посадового окладу Якишину В. А.

Розпорядження № 887 від 11 вересня 2015 року
Згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режи(

му секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і ор(
ганізаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 та постано(
ви Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенса(
ції громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» та враховуючи розпоря(
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 ве(
ресня 2015 року № 35р/дск «Про надання доступу до секретної інформації Якишину В. А.»:

Про затвердження змін до додатка 2 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 06 липня 2015 року № 655 

«Про надання дозволів на право користування пільгами 
з оподаткування підприємствам та організаціям 

громадських організацій інвалідів»
Розпорядження № 885 від 11 вересня 2015 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постано(
ви Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на
право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інва(
лідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра(
ції) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозволу під(
приємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподатку(
вання, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій», звернення Колективного підприємства «Навчаль(
но(відновлювальний центр Українського товариства глухих» від 23 липня 2015 року № 185 та протоколу засі(
дання комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських ор(
ганізацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомо(
ги та дотацій від 05 серпня 2015 року № 3:
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Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження адресного переліку для виконання робіт 
з капітального ремонту (модернізації) 

обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) 
в закладах бюджетної сфери

Розпорядження № 884 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про столицю України(місто(герой Київ», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015
року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№ 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік», Порядку формуван(
ня та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та
капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ(
ської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 та з метою забезпечення ефектив(
ного використання енергетичних ресурсів за рахунок належного регулювання витрат теплоносія в закладах
бюджетної сфери в залежності від погодних умов та зниження ймовірності появи аварійних ситуацій, в ме(
жах виконання функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Затвердити
адресний
перелі�
для
ви�о-

нання
робіт
з
�апітально�о
ремонт�
(модерні-

зації)
обладнання
індивід�альних
теплових
п�н�-

тів
(ІТП)
в
за�ладах
бюджетної
сфери,
що
до-

дається.

2.
Визначити
замовни�ом
ви�онання
робіт
з

�апітально�о
ремонт�
(модернізації)
обладнан-

ня
індивід�альних
теплових
п�н�тів
(ІТП)
в
за-

�ладах
бюджетної
сфери
відповідно
до
п�н�т�

1
цьо�о
розпорядження
Ком�нальне
підприєм-

ство
«Гр�па
впровадження
прое�тів
з
енер�о-

збереження
в
адміністративних
і
�ромадсь�их

б�дівлях
м.
Києва».

3.
Ком�нальном�
підприємств�
«Гр�па
впро-

вадження
прое�тів
з
енер�озбереження
в
адмі-

ністративних
і
�ромадсь�их
б�дівлях
м.
Києва»:

3.1.
Визначити
прое�тні
та
підрядні
ор�ані-

зації
для
ви�онання
робіт,
зазначених
�
п�н�ті

1
цьо�о
розпорядження,
v
поряд��,
встановле-

ном�
за�онодавством
У�раїни.

3.2.
Забезпечити
розроб��
та
затверджен-

ня
�
встановленом�
поряд��
відповідної
до��-

ментації.

3.3.
Під
час
��ладання
до�оворів
підряд�
на

ви�онання
робіт
з
�апітально�о
ремонт
обо-

в’яз�ово
передбачати
�мови
надання
підрядни-

�ами
�арантії
я�ості
ви�онаних
робіт
та
вста-

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

3.4.
Забезпечити
дотримання
вимо�
чинно-

�о
за�онодавства
У�раїни
щодо
поряд��
ви�о-

нання
б�дівельних
робіт.

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

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

місь�ої
державної
адміністрації
з�ідно
з
розпо-

ділом
обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про видачу ліцензії товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська(Житлосервіс»
Розпорядження № 883 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 № 609 «Про затвердження переліку ор(
ганів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.
Видати
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕР-

ВІС»
(�од
ЄДРПОУ
32912720,
місто
Київ,
просп.

Бажана,
б�дино�
14)
ліцензію
на
право
про-

вадження
�осподарсь�ої
діяльності
з
поста-

чання
теплової
енер�ії,
�рім
постачання
теп-

лової
енер�ії
за
нере��льованим
тарифом.

2.
Ре�оменд�вати
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕ-

НОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОВАЛЬСЬКА-ЖИТ-

ЛОСЕРВІС»
забезпечити
подання
до
Депар-

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

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

�ої
державної
адміністрації)
до��ментів
для
за-

твердження
тариф�
на
постачання
теплової

енер�ії.

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

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації
Пантеле-

єва
П.
О.

Голова В. Кличко

Про зміни у складах комісії 
з припинення Шевченківської районної 

у місті Києві ради та комісії 
з припинення Шевченківської районної 

у місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 882 від 10 вересня 2015 року

1.
Унести
зміни
до
с�лад�
�омісії
з
припи-

нення
Шевчен�івсь�ої
районної
�
місті
Києві

ради,
затверджено�о
розпорядженням
ви-

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
від

30
вересня
2010
ро��
№ 787
(�
реда�ції
роз-

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

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

міністрації)
від
21
жовтня
2014
ро��
№ 1169):

Увести
до
с�лад�:

Грицен�о
Наталію
Володимирівн� —
�о-

ловно�о
спеціаліста
се�тор�
персонал�
Де-

партамент�
житлово-�ом�нальної
інфрастр��-

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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адмініс-

трації)

Назарч��а
Ми�ол�
Аполосовича —
началь-

ни�а
юридично�о
відділ�
Шевчен�івсь�ої

районної
в
місті
Києві
державної
адміністра-

ції,

Царана
Віталія
Павловича —
�ерівни�а
апа-

рат�
Шевчен�івсь�ої
районної
в
місті
Києві

державної
адміністрації.

Вивести
зі
с�лад�:

Степови�
Світлан�
Іванівн� —
провідно�о

спеціаліста
відділ�
реалізації
прое�тів
Управ-

ління
реалізації
прое�тів
Департамент�
жит-

лово-�ом�нальної
інфрастр��т�ри
ви�онавчо-

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

місь�ої
державної
адміністрації)

2.
Унести
зміни
до
с�лад�
�омісії
з
припи-

нення
Шевчен�івсь�ої
районної
�
місті
Києві

державної
адміністрації,
затверджено�о
роз-

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

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

міністрації)
від
30
вересня
2010
ро��
№ 787

(�
реда�ції
розпорядження
ви�онавчо�о
ор-

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

�ої
державної
адміністрації)
від
21
жовтня

2014
ро��
№ 1169):

Увести
до
с�лад�:

Грицен�о
Наталію
Володимирівн� —
�о-

ловно�о
спеціаліста
се�тор�
персонал�
Де-

партамент�
житлово-�ом�нальної
інфрастр��-

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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адмініс-

трації),

Назарч��а
Ми�ол�
Аполосовича —
началь-

ни�а
юридично�о
відділ�
Шевчен�івсь�ої

районної
в
місті
Києві
державної
адміністра-

ції,

Царана
Віталія
Павловича —
�ерівни�а
апа-

рат�
Шевчен�івсь�ої
районної
в
місті
Києві

державної
адміністрації.

Вивести
зі
с�лад�:

Степови�
Світлан�
Іванівн� —
провідно�о

спеціаліста
відділ�
реалізації
прое�тів
Управ-

ління
реалізації
прое�тів
Департамент�
жит-

лово-�ом�нальної
інфрастр��т�ри
ви�онавчо-

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

місь�ої
державної
адміністрації).

Голова В. Кличко

Про деякі питання укладання договорів (угод) 
в рамках запровадження 

в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової
картки «Картка киянина»

Розпорядження № 881 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(

кої ради від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної елек(
тронної пластикової картки «Картка киянина», у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Уповноважити
дире�торів
департаментів

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
до

ф�н�ціональних
обов’яз�ів
я�их
належить
пи-

тання,
що
пропон�ється
вре��лювати
шляхом

��ладення
��оди
(до�овор�),
на
��ладання
до-

�оворів
(��од)
про
співпрацю
в
рам�ах
запро-

вадження
в
місті
Києві
ба�атоф�н�ціональної

еле�тронної
пласти�ової
�арт�и
«Карт�а
�и-

янина».

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

дження
залишаю
за
собою.

Голова В. Кличко
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Про зміни до структури Управління (інспекції) 
самоврядного контролю виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 880 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», рішення Київської міської ра(

ди від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)», рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року
№ 28/28 «Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і за(
гальної чисельності» та з метою упорядкування структури Управління (інспекції) самоврядного контролю ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Унести
зміни
до
стр��т�ри
Управління
(інспе�ції)
самоврядно�о
�онтролю
ви�онавчо�о
ор�а-

н�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
затвердженої
розпоряджен-

ням
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
від
29

�вітня
2015
ро��
№ 429,
ви�лавши
її
�
новій
реда�ції,
що
додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)


від
29.04.2015
ро��
№ 429


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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

10.09.2015
ро��
№ 880)

Структура Управління (інспекції)
самоврядного контролю виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Начальни�
Управління

Головний
спеціаліст —
юрис�онс�льт

Заст�пни�
начальни�а
Управління —
начальни�
відділ�
�онтролю
сфери
житлово-�ом�нальних

посл��

Відділ
�онтролю
сфери
житлово-�ом�нальних
посл��

Відділ
�онтролю
сфери
бла�о�строю

Се�тор
б�х�алтерсь�о�о
облі��
та
звітності

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до заходів 
з підготовки міського господарства 

до осінньо(зимового періоду 2015/2016 років
Розпорядження № 890 від 11 вересня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи Де(
партаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра(
ції) від 13 липня 2015 року № 060(3255, Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь(
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2015 року № 061(8807/07, з метою уточнен(
ня заходів з підготовки міського господарства до осінньо(зимового періоду 2015/2016 років, в межах здійснен(
ня функцій органу місцевого самоврядування:

8 Музей театрального музич�
ного та кіномистецтва
України

Поточний ремонт, наладка
та повірка приладів обліку
теплової енергії

30,00Поточний ремонт асфаль�
тового покриття вимощен�
ня та приямків

Поточний ремонт і промив�
ка внутрішньобудинкової
системи опалення

2 Київська міська галерея
мистецтв «Лавра»

Поточний ремонт тепло�
пункту

159,80Підготовка теплопункту
до запуску опалення

Поточний ремонт покрівлі

позицію
8
ви�ласти
�
новій
реда�ції
та�о�о
зміст�:
«

1.
Затвердити
зміни
до
заходів
з
під�отов�и

лі��вально-профіла�тичних
за�ладів
�ом�наль-

ної
форми
власності
до
осінньо-зимово�о
пе-

ріод�
2015/2016
ро�ів,
затверджених
розпоря-

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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
від
15
травня
2015
ро��
№ 470,
ви�лавши

їх
�
новій
реда�ції,
що
додається.

2.
Унести
до
розділ�
«М�зеї»
заходів
з
під-

�отов�и
за�ладів
��льт�ри,
мистець�их
та
навчаль-

них
за�ладів
�ом�нальної
форми
власності
до

осінньо-зимово�о
період�
2015/2016
ро�ів,
за-

тверджених
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор-

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

державної
адміністрації)
від
15
травня
2015
ро-

��
№ 470
та�і
зміни:

позицію
2
ви�ласти
�
новій
реда�ції
та�о�о
зміст�:

«

Голова В. Кличко

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

Розпорядження № 889 від 11 вересня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто(ге(

рой Київ», з метою коригування переліку та розподілу об’єктів незавершеного будівництва між замовника(
ми будівництва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
У
додат��
до
розпорядження
ви�онавчо-

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

�ої
державної
адміністрації)
від
13
люто�о
2015

ро��
№ 118
«Про
передач�
ф�н�цій
замовни-

�а
б�дівництва
об’є�тів
від
�ом�нально�о
під-

приємства
«Інженерний
центр»
ви�онавчо�о

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

�ої
державної
адміністрації)»
позиції
2,
3,
5,
6,

7,
10,
11
ви�лючити.

2.
Затвердити
зміни
�
додато�
до
розпоря-

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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
від
11
вересня
2012
ро��
№ 1591
«Про
пе-

редач�
ф�н�цій
замовни�а
б�дівництва
об’є�-

тів
від
Головно�о
�правління
�апітально�о
б�-

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

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

трації)
�
зв’яз��
з
йо�о
реор�анізацією»,
що

додаються.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА�

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

інженерних мереж зовнішнього освітлення публічного 
акціонерного товариства

«Холдингова компанія «Київміськбуд»
Розпорядження № 895 від 14 вересня 2015 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван(
ня в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прий(
няття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інже(
нерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного то(
вариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (лист від 23 квітня 2015 року № 01624/0/2(15, протокол чер(
гових загальних зборів акціонерів товариства від 25 квітня 2012 року № 14 та протокол засідання правління
товариства від 2 березня 2015 року № 6), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженер(
них мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Прийняти
безоплатно
до
�ом�нальної
влас-

ності
територіальної
�ромади
міста
Києва
та

за�ріпити
на
праві
�осподарсь�о�о
відання
за

�ом�нальним
підприємством
еле�тромереж

зовнішньо�о
освітлення
м.
Києва
«Київмісь�-

світло»
інженерні
мережі
зовнішньо�о
освіт-

лення
п�блічно�о
а�ціонерно�о
товариства

«Холдин�ова
�омпанія
«Київмісь�б�д»
з�ідно
з

додат�ом.

2.
Департамент�
�ом�нальної
власності


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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
вжити
заходів
щодо
приймання —
переда-

чі
інженерних
мереж
зовнішньо�о
освітлення,

зазначених
�
п�н�ті
1
цьо�о
розпорядження.

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 безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва каналізаційних 
мереж публічного акціонерного товариства 

«Завод залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської»

Розпорядження № 899 від 14 вересня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери(
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін(
фраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конс(
трукцій ім. Світлани Ковальської» (лист від 23 лютого 2015 року № 318 та протокол засідання Наглядової ра(
ди від 24 грудня 2014 року № 27), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних ме(
реж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Прийняти
безоплатно
до
�ом�нальної
влас-

ності
територіальної
�ромади
міста
Києва
і
пе-

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

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

панія
«Київводо�анал»
�аналізаційні
мережі

п�блічно�о
а�ціонерно�о
товариства
«Завод

залізобетонних
�онстр��цій
їм.
Світлани
Ко-

вальсь�ої»
з�ідно
з
додат�ом
в
межах
та
на

�мовах,
визначених
У�одою
про
передач�
в

�правління
від�ритом�
а�ціонерном�
товари-

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

майна,
що
є
�ом�нальною
власністю
терито-

ріальної
�ромади
міста
Києва
від
20
листопа-

да
2003
ро��
(в
реда�ції
до�овор�
на
володін-

ня
та
�орист�вання
майном
територіальної
�ро-

мади
міста
Києва
від
01
�р�дня
2006
ро��),
я�а

��ладена
між
ВАТ
«АК
«Київводо�анал»
та
Ки-

ївсь�ою
місь�ою
державною
адміністрацією.

2.
Департамент�
�ом�нальної
власності


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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
вжити
заходів
щодо
приймання —
переда-

чі
�аналізаційних
мереж,
зазначених
�
п�н�ті

1
цьо�о
розпорядження.

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 внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27 квітня 2015 року № 415 «Про встановлення
індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках 

комунальної власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження №897 від 14 вересня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
у зв’язку з необхідністю коригування адрес будинків для встановлення індивідуальних теплових пунктів, в ме(
жах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

Унести
зміни
�
додато�
до
розпорядження

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
від
27

�вітня
2015
ро��
№ 415
«Про
встановлення

теплових
п�н�тів
в
житлових
б�дин�ах
�ом�-

нальної
власності
територіальної
�ромади
міс-

та
Києва»,
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

»

»
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

водопровідних та каналізаційних мереж 
публічного акціонерного товариства 

«Холдингова компанія «Київміськбуд»
Розпорядження № 873 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь'
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери'
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін'
фраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київ'
міськбуд» (листи від 16 грудня 2014 року № 06991/0/2'14, від 24 грудня 2014 року № 07234/0/2'14, протокол
чергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства холдингова компанія «Київміськбуд» від 25
квітня 2012 року № 14 та протокол засідання Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» від 10 листопада 2014 року
№ 43), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

Про затвердження передавального акта 
комунального підприємства «Підрядне спеціалізоване 

ремонтно'будівельне управління»
Розпорядження № 876 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2010 року
№ 58/4870 «Про припинення діяльності комунального підприємства «Підрядне спеціалізоване ремонтно'бу'
дівельне управління», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) від 07 січня 2011 року № 100 «Про організаційно'правові заходи, пов’язані з виконанням
рішення Київської міської ради 07.10.2010 № 58/4870», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�передавальний�а�т��ом�-

нально�о�підприємства�«Підрядне�спеціалі-

зоване�ремонтно-б�дівельне��правління»�(�од

ЄДРПОУ�03333892),�що�додається.

2.�Комісії�з�припинення��ом�нально�о�під-

приємства�«Підрядне�спеціалізоване�ремонт-

но-б�дівельне��правління»�шляхом�приєд-

нання�йо�о�до�рит�альної�сл�жби�спеціалізо-

вано�о��ом�нально�о�підприємства�«Спеціа-

лізований��омбінат�підприємств��ом�наль-

но-поб�тово�о�обсл��ов�вання»,��твореній

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

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

ної�адміністрації)�від�27�січня�2011�ро���№ 100

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

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

державної�адміністрації)�від�19�червня�2015

ро���№ 594),�подати�передавальний�а�т�дер-

жавном��реєстратор��для�проведення�дер-

жавної�реєстрації�припинення��ом�нально�о

підприємства�«Підрядне�спеціалізоване�ремонт-

но-б�дівельне��правління»�в�рез�льтаті�при-

Про прийняття та передачу зовнішньобудинкових 
інженерних мереж жилих будинків № 9 та № 9'А 

у пров. Моторному у Голосіївському районі
Розпорядження № 875 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь'
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери'
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін'
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 11 лютого 2015 року № 056/24'899, з метою належної екс'
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилих будинків
№ 9 та № 9'А у пров. Моторному у Голосіївському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядуван'
ня:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна

�омпанія�«Київводо�анал»�зовнішньоб�дин�о-

ві�інженерні�мережі�жилих�б�дин�ів�№ 9�та

№ 9-А���пров.�Моторном����Голосіївсь�ом�

районі�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених�У�одою�про�передач��в��прав-

ління�від�ритом��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�майна,�що

є��ом�нальною�власністю�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�від�20�листопада�2003�ро-

���(в�реда�ції�До�овор��на�володіння�та��орис-

т�вання�майном�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�від�01��р�дня�2006�ро��),�я�а���ла-

дена�між�від�ритим�а�ціонерним�товариством

«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�та�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ністрації)�разом�з��ом�нальним�підприєм-

ством�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово-

�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спецжит-

лофонд»�забезпечити�в��становленом��по-

ряд���прийняття�та�передач��зовнішньоб�-

дин�ових�інженерних�мереж,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

ївсь�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

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�водопровід-

ні�та��аналізаційні�мережі�п�блічно�о�а�ціо-

нерно�о�товариства�«Холдин�ова��омпанія

«Київмісь�б�д»�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та

на��мовах,�визначених�У�одою�про�переда-

ч��в��правління�від�ритом��а�ціонерном��то-

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

нал»�майна,�що�є��ом�нальною�власністю�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�від�20�лис-

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

лодіння�та��орист�вання�майном�територі-

альної��ромади�міста�Києва�від�1��р�дня�2006

ро��),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо-

�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ністрації)�вжити�заходів�щодо�приймання —

передачі�водопровідних�та��аналізаційних

мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

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

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

ївсь�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

єднання�до�рит�альної�сл�жби�спеціалізова-

но�о��ом�нально�о�підприємства�«Спеціалі-

зований��омбінат�підприємств��ом�нально-

поб�тово�о�обсл��ов�вання»�в��становлено-

м��поряд��.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

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

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про переоформлення ліцензій виданих 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська'Житлосервіс»
Розпорядження № 852 від 2 вересня 2015 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно'
сті», враховуючи заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Ковальська'Житлосервіс» від 31 серпня
2015 року № 50113'000804085'017'07 та № 50113'000804074'017'07, в межах функцій місцевого органу вико'
навчої влади:

1.�Переоформити�ліцензії�серії�АГ�№ 596091

на�право�провадження��осподарсь�ої�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(�рім

теплової�енер�ії,�що�виробляється�на�тепло-

еле�троцентралях,��о�енераційних��станов-

�ах�та��станов�ах�з�ви�ористанням�нетради-

ційних�або�поновлюваних�джерел�енер�ії)�та

серії�АГ�№ 596092�на�право�провадження

�осподарсь�ої�діяльності�з�транспорт�вання

теплової�енер�ії�ма�істральними�та�місцеви-

ми�(розподільчими)�тепловими�мережами

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС»�(�од

ЄДРПОУ�32912720,�місто�Київ,�просп.�Бажа-

на,�б�дино��14)�на�ліцензії�на�право�прова-

дження��осподарсь�ої�діяльності�з�вироб-

ництва�теплової�енер�ії,�транспорт�вання

теплової�енер�ії�ма�істральними�і�місцеви-

ми�(розподільчими)�тепловими�мережами,

�рім�виробництва,�транспорт�вання�теплової

енер�ії�за�нере��льованим�тарифом,�без-

стро�ово.

2.�Ліцензії�серії�АГ�№ 596091,�АГ№�596092

визнати�недійсними.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пан-

телеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва обладнання 

насосної станції публічного акціонерного товариства 
«Завод залізобетонних конструкцій 

ім. Світлани Ковальської»
Розпорядження № 802 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь'
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери'
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін'
фраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конс'
трукцій ім. Світлани Ковальської» (листи від 07 липня 2014 року № 699, від 07 жовтня 2014 року №1083, від 17
грудня 2014 року №1365, від 03 лютого 2015 року № 201 та протокол засідання Наглядової ради від 03 верес'
ня 2014 року № 15), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження поточних індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної води 

публічного акціонерного товариства 
«Київський радіозавод»

Розпорядження № 904 від 16 вересня 2015 року
Відповідно до статті 40 Водного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'

їні», статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядку розроблення та затвер'
дження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з цен'
тралізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово'комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, заре'
єстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839, враховуючи «Розрахунок
поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для AT «Київський радіоза'
вод», розроблений державним підприємством «Науково'дослідний та конструкторсько'технологічний ін'
ститут міського господарства», з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стиму'
лювання діяльності суб’єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транс'
портування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водо'
відведення:

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

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

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

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

панія�«Київводо�анал»�обладнання�насосної

станції�п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства

«Завод�залізобетонних��онстр��цій�ім.�Світла-

ни�Ковальсь�ої»�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та

на��мовах,�визначених�У�одою�про�передач�

в��правління�від�ритом��а�ціонерном��това-

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

майна,�що�є��ом�нальною�власністю�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�від�20�листопа-

да�2003�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),

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

Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

трації)�вжити�заходів�щодо�приймання —�пе-

редачі�обладнання�насосної�станції,�зазначе-

ної���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

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

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА�

1.�Затвердити�Поточні� індивід�альні�тех-

ноло�ічні�нормативи�ви�ористання�питної�во-

ди�п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства»Ки-

ївсь�ий�радіозавод»,�що�додаються,�стро-

�ом�на�п’ять�ро�ів.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

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

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА�



Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 31 грудня 1997 року № 2166 «Про реєстрацію Статуту 

релігійної громади Української православної Церкви парафії 
Святого Миколая Чудотворця у Ленінградському районі м. Києва»

Розпорядження № 864 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву настоятеля, голови пара'

фіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святого Миколая Чудо'
творця у Святошинському районі м. Києва від 23 червня 2015 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади
від 14 травня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�31��р�дня�1997�ро���№ 2166�«Про�ре-

єстрацію�Стат�т��релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої�Право-

славної�Цер�ви�парафії�Свято�о�Ми�олая�Ч�дотворця��

Ленін�радсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���розпорядження�слова�«релі�ійної��ромади

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�Свято�о�Ми-

�олая�Ч�дотворця���Ленін�радсь�ом��районі�м.�Києва»

замінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ро-

мада�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�Святите-

ля�Ми�олая�Ч�дотворця���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«релі�ійної��ромади�У�ра-

їнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�Свято�о�Ми�олая

Ч�дотворця���Ленін�радсь�ом��районі�м.�Києва»�заміни-

ти�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�Святителя�Ми-

�олая�Ч�дотворця���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної��ромади

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�Свято�о�Ми-

�олая�Ч�дотворця���Ленін�радсь�ом��районі�м.�Києва,

зареєстровано�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�від�31��р�дня�1997�ро���№ 2166,�ви-

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

Голова В. Кличко

Про надання Державній пенітенціарній службі України згоди на поділ 
земельної ділянки на вул. Мельникова, 81 у Шевченківському районі м. Києва

Розпорядження № 869 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до статей 17, 79'1, 84, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», статті 32 Закону

України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе'
мель державної та комунальної власності», Закону України «Про столицю України — місто'герой Київ», статей 13, 21 Закону Укра'
їни «Про місцеві державні адміністрації»», розглянувши лист Державної пенітенціарної служби України від 21 листопада 2013 ро'
ку №УКБ'6095'Лс/2'13, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Державній�пенітенціарній�сл�жбі�У�раїни�з�о-

д��на�поділ�земельної�ділян�и�державної�власності�пло-

щею�1,8262��а�(�адастровий�номер�8000000000:91:088:0005)

на�в�л.�Мельни�ова,�81���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�я�а�переб�ває�в�тимчасовом���орист�ванні�Держав-

но�о�департамент��У�раїни�з�питань�ви�онання�по�арань

на�підставі�до�овор��на�право�тимчасово�о��орист�ван-

ня�землею,�зареєстровано�о�в��низі�реєстрації�до�оворів

на�право�тимчасово�о��орист�вання�землею�(в�том��чис-

лі�на��мовах�оренди)�за�№ 91-5-00087�від�05�липня�2001

ро���(справа�А-20996).

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

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

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

Голова В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
5 ñ³÷íÿ 2016 ð.
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних мереж 

з обладнанням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Розпорядження № 905 від 16 вересня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня

2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР'
НОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (листи від 20 жовтня 2014 року №№ 771, 772, від 05 грудня 2014 року № 1081 та прото'
кол засідання Наглядової ради від 06 жовтня 2014 року № 06/10/2014), з метою надійного утримання та якісного обслуговування ін'
женерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

торіальної��ромади�міста�Києва�і�передати���володіння�та

�орист�вання�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�зовнішні�водопровідні�ме-

режі�з�обладнанням�ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВА-

РИСТВА�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»�з�ідно�з�додат�ом�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�про�передач��в��прав-

ління�від�ритом��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�власніс-

тю�територіальної��ромади�міста�Києва�від�20�листопада

2003�ро���(в�реда�ції�до�овор��на�володіння�та��орист�-

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

�р�дня�2006�ро��),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо�а-

нал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�заходів�щодо

приймання —�передачі�зовнішніх�водопровідних�ме-

реж�з�обладнанням,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

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

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

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

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА�

Про закріплення об’єкта комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Розпорядження № 874 від 10 вересня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року

№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гур'
тожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи рішення Київської міської ради від 02 квітня 2009
року № 153/1209 «Про створення філії Музею театрального, музичного та кіномистецтва України — Музею'квартири B. C. Косенка»,
з метою раціонального використання об’єкта права комунальної власності територіальної громади м. Києва та в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��правління�за�М�-

зеєм�театрально�о,�м�зично�о�та��іномистецтва�У�раїни

�вартир��№ 4�в�б�дин���№ 9�на�в�лиці�Михайла�Коцю-

бинсь�о�о�в�місті�Києві�за�альною�площею�82,90��в.�м.

2.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

М�зею�театрально�о,�м�зично�о�та��іномистецтва�У�раїни�здійс-

нити�приймання-передач��об’є�та,�зазначено�о���п.�1�роз-

порядження,�в��становленом��за�онодавством�поряд��.

3.�М�зею�театрально�о,�м�зично�о�та��іномистец-

тва�У�раїни�забезпечити�належне��тримання�та�ф�н�-

ціон�вання�об’є�та,�зазначено�о���п.�1�цьо�о�розпо-

рядження.

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

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

жавної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè àäðåñà âóë. Ðèçüêà, 1
ïëîùà 3,0 êâ. ì
òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó
çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Êîìóíàëüíèì 
íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹ Ç" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 
(êàâà, ÷àé, êàêàî òà ñíåêè).

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè* 596,78 ãðí áåç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü (198,93 ãðí çà 1 êâ. ì)
*— êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿

Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè 1193,56 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³.

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè Îäåðæóâà÷: ÊÍÏ "ÖÏÌÑÄ ¹ Ç"

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ï/ð 26009216272 â ÏÀÒ ÀÁ " Óêðãàçáàíê", êîä áàíêó 320478,

êîä ªÄÐÏÎÓ 38945945, ²ÏÍ 389459426599 

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷å-

íèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿;
- âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêî-

âèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãî-
âîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë
îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
- âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ìîá³ëüíèõ çàâäàíü;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîì-

ïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè
ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðà-
õóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà ïðàâî
îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208) íà
ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ" ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðî-
âàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó, õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìó-
âà÷, ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 26.01.2016):
1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì;
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäà-

íèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³-

çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³-

çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòî-
ñîâíî ÿêî¿ âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 01.02.2016 îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 406.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-00-77.

Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè òà, çà óìîâ âçÿòòÿ çî-
áîâ'ÿçàíü, âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðîïîçèö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó, ïåðåìîæåöü âèçíà÷à-
ºòüñÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ çà êðèòåð³ºì íàéá³ëüøî¿ çàïðîïîíîâàíî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé
ì³ñÿöü îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,10 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 42 íà âóë.Äðàãîìàíîâà ç ìåòîþ
âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà ïðîæèâàº ó áóäèíêó, äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëîùó 12,0 êâ. ì
ñòàíîâèòü 1 %, òà íà ÷àñòèíó ïëîù³ 1,10 êâ. ì — 12 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 248 725,19 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà
ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 401,51 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À).Òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº ïðåäñòàâíèêà ÒçÎÂ “Ë³çèíãîâó êîìïàí³þ “Âèá³ð êîìôîðò” ÿê â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå
çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òêà÷óêà Àíäð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à äî ÒçÎÂ “Ë³çèíãîâà êîìïàí³ÿ “Âèá³ð êîìôîðò” ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâ
ñïîæèâà÷à òà ñòÿãíåííÿ çáèòê³â, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 18.01.2016 ð. î 10.30 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (ì. Çäîëáóí³â Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 10).

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñóä ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó áåç éîãî ó÷àñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ äîêàç³â ó ñïðàâ³, â³äïîâ³äíî äî
ñò. 169 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Î.Ï. Ïëåâàêî

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ,

âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà Âåðõí³ì êàñêàäîì Ñîâñüêèõ Ñòàâê³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ” (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê
ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó “Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â
ìåæàõ âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè
Ñîâêè òà Âåðõí³ì êàñêàäîì Ñîâñüêèõ Ñòàâê³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà” â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåê-
ò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñ-
òàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ,
Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà Âåðõí³ì êàñêàäîì Ñîâ-
ñüêèõ Ñòàâê³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð. ¹518/10006
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòî-
áóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³” ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, ï. 129
(÷àñòêîâî).

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äî-
êóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðè-
òîð³¿, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äå-
òàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðî-
åêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðèãó-
âàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ð³øåííÿ-
ìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëà-
íóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é â ìå-
æàõ ïðîåêòóâàííÿ.

Êð³ì òîãî, â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ, à òà-
êîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ùîäî ðîçâèò-
êó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà — ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà
âóëèöü, ðîçâ’ÿçîê; ïðîïîçèö³é ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â, ðîçì³ùåííÿ óñòàíîâ îñâ³òè, ï³ä-
ïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîð-
ìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ, ðåñòðóêòóðèçàö³¿ îêðåìèõ âèðîáíè÷èõ òåðèòîð³é, òåðèòîð³é ñïåö-
ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ óðàõóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â îêðåìèõ çåì-
ëåâëàñíèê³â, ùî ïðîéøëè ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:

- ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ùîäî åôåêòèâíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü — ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ âèðîáíè÷èõ òå-
ðèòîð³é, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì,òåðèòîð³é ñïåöïðèç-
íà÷åííÿ òà ñòâîðåííÿ êâàðòàë³â ñó÷àñíîãî æèòëà ç îá’ºêòàìè îáñëóãî-
âóâàííÿ, ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ;

- çáåðåæåííÿ, îõîðîíà òà êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é îçåëåíåíèõ
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ — ïàðê³â “Ïðîíÿ” òà “Ñîâñüêà
áàëêà”;

- ðîçáóäîâà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñ-

íîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå áóäå â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì òåíäåí-
ö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàòè âèñîêó êîìåðö³é-
íó ïðèâàáëèâ³ñòü ³ç çàáåçïå÷åííÿì:

1) ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ ï³äïðèºìñòâàìè òà óñòàíîâàìè
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå:

- ðîçðîáêà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèïðàâëåííÿ äèñáàëàíñó â
çàáåçïå÷åíí³ íàñåëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ òà çàïëàíîâàíî¿ çàáóäîâè øê³ëüíè-
ìè òà äîøê³ëüíèìè äèòÿ÷èìè çàêëàäàìè;

- çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñ-
òàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, îçåëåíåííÿì ç âëàøòó-
âàííÿì ñïîðòèâíèõ òà äèòÿ÷èõ ïëîùàäîê, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³-
ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó;

- ñòâîðåííÿ â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â çîíè ïîâñÿê-
äåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ùî âêëþ÷àº â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíêó: àï-
òåêè, á³áë³îòåêè, êàôå, ï³äïðèºìñòâ çâ’ÿçêó, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ (ïóíêòè ïðèéîìó ïðàëåíü, õ³ì÷èñòîê òà ³í., îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, òîð-
ã³âåëüíèõ çàêëàä³â, êàá³íåò³â ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

2) ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â â ï³äçåìíèõ, íàï³â-
ï³äçåìíèõ ïàðê³íãàõ, áàãàòîïîâåðõîâèõ ãàðàæàõ;

3) íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ: çáåðåæåííÿ, îõîðîíà òà êîì-
ïëåêñíèé áëàãîóñòð³é îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ — ïàðê³â “Ïðîíÿ” òà “Ñîâñüêà áàëêà”, ôîðìóâàííÿ ñêâåð³â òà áóëü-
âàð³â íà ñåëüáèùí³é òåðèòîð³¿;

Â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ êâàðòàë³â íîâî¿ æèòëîâî¿ çà-
áóäîâè íà åòàï 5 ðîê³â —100,0 òèñ.ì2 êâàðòèð,íà åòàï 20 ðîê³â —168,
8 òèñ. ì2 êâàðòèð, ç íàñåëåííÿì 3,3 òèñ. îñ³á òà 5,6 òèñ. îñ³á â³äïîâ³äíî.

Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ íà òåðèòîð³ÿõ áàãàòîêâàðòèðíî¿ çàáóäîâè ñêëà-
äàòèìå 545 îñ³á/ãà.

Ïîòðåáà â óñòàíîâàõ îñâ³òè ðîçðàõîâóâàëàñü íà âñå íàñåëåííÿ ðà-
éîíó ïðîåêòóâàííÿ — 15,1 òèñ. îñ³á ³ ñêëàäàº 513 ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîø-
ê³ëüíèõ çàêëàäàõ (ç óðàõóâàííÿì äèñáàëàíñó, ùî ñêëàâñÿ íà äàíèé
÷àñ), ç íèõ ³ñíóþ÷èõ 275 ì³ñöü, òà 1721 ì³ñöå â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêî-
ëàõ (³ñíóþ÷³ — 995 ì³ñöü).

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîø-
ê³ëüíèõ çàêëàäàõ çàäîâîëüíÿºòüñÿ çà ðàõóíîê: ³ñíóþ÷îãî äèòÿ÷îãî
äîøê³ëüíîãî çàêëàäó ¹ 63 íà 110 ì³ñöü, øêîëè-äèòÿ÷îãî ñàäêà “Çî-
ëîòèé êëþ÷èê” — 165 ì³ñöü, áóä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàê-
ëàäó íà 240 ì³ñöü ïî âóë. Ô. Åðíñòà òà ïðèáóäîâàíîãî — ïî âóë. Êà-
äåòñüêèé Ãàé íà 160 ì³ñöü.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ øêîëàõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè ïî âóë.Ô. Åðíñòà íà 1200 ì³ñöü ³ç ñïîðòèâíèì êîìïëåêñîì (áà-
ñåéíîì òà ñïîðòèâíèìè çàëàìè), à òàêîæ çà ðàõóíîê ³ñíóþ÷î¿ ã³ìíà-
ç³¿ ¹ 318 íà 900 ì³ñöü òà øêîëè - äèòÿ÷îãî ñàäêà “Çîëîòèé êëþ÷èê”
íà 95 ì³ñöü, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ.

Â ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ óïîðÿäêóâàííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèöü,
ïðî¿çä³â òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà
³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðå-
ìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå-
÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Íàðîä-
íîãî Îïîë÷åííÿ, Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà Âåðõí³ì
êàñêàäîì Ñîâñüêèõ Ñòàâê³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³-
ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â,
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï., 41.

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

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî
ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 03.02.2016.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàç-
íà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì’ÿ òà ïî-áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì
ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çà-
êîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðî-
ïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà
àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�29.12.2015�№ 3152�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���січні�2016�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�січня�2016�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 31,06 6,21 37,27 39,74 7,95 47,69

Інші��одини�доби 124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�17.00
з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�17.00�до�21.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó Ñ²×Í² 2016 ðîêó ç 17.00 äî 7.00.
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè àäðåñà âóë. Ãîí÷àðà. 50/1 ë³ò. À
ïëîùà 70,2 êâ.ì
òåõí³÷íà íåæèòëîâå 
õàðàêòåðèñòèêà ïðèì³ùåííÿ 1 -ãî òà 2-ãî ïîâåðõ³â

çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ Êîìóíàëüíèì 
ãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâîì "Êåðóþ÷à 
â³äàííÿ çà êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, áóôåòó, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè òà òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè* 8048,78 ãðí áåç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü (114,65 ãðí çà 1 êâ.ì)
*- êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿

Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè 16097,56 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà 
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ð/ð: 26008302839918, ÌÔÎ: 322669, ÒÂÁÂ ¹ 10026/0159 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüêî¿ îáë.
AT "Îùàäáàíê", êîä ªÄÐÏÎÓ 34966254
Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" 04050, ì. Êè¿â, âóë Á³ëîðóñüêà, 1

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ
-äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,
- âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ
òà âíóòð³øíüî-áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî
ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;
- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³,
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
- âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ìîá³ëüíèõ çàâäàíü;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè.
Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ
ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà
âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî
êàá. 208): íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ"
ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó,õàðàêòåðèñòèêè
îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷, ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 26.01.2016):
1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì;
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â
á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
-êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáóòà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ
îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â;
-çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
- ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,
ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêî¿ âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 01.02.2016 îá 11.00 ãîä. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
24, êàá. 406. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-00-77.

Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè òà, çà óìîâ
âçÿòòÿ çîáîâ'ÿçàíü, âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðîïîçèö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó,
ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ çà êðèòåð³ºì íàéá³ëüøî¿ çàïðîïîíîâàíî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

03.02.16 îá 11.40 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, çàë 6, ñóääÿ: ²ùóê ².Î. â³äáóäåòüñÿ
ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/23436/15 çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì ÃÎ "Òðóäîâà
ñï³âäðóæí³ñòü" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ
îêðåìèõ ïîëîæåíü ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.15 ¹ 60/925 "Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê".

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó;
- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè; êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã
ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.
� â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
� âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;
� çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;
� âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
� íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íåîáõ³äíî çä³éñíèòè àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà;
� ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì
ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, â îêðåìîìó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé
íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî
ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 25.01.2016 î 15.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, 3 ïîâåðõ, êàá. 312 Á.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,
êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ó ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯
ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

*Çà óìîâè óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó ç â³äïîâ³äíèì îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà

àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê. 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10.Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,

³ òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Передплатні�ціни

на�місяць..................................................................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ............................................................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ..........................................................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ........................................................................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Àäðåñà: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À

Ïëîùà: 3,00 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà:
Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé

öåíòð" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À, ì. Êè¿â,

03039, òåë./ôàêñ 257-23-37)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 471,23 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà
ïðàâî îðåíäè (ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó)

942,46 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé

öåíòð" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À, ì. Êè¿â,

03039, òåë./ôàêñ 257-23-37) ð/ð 26000052742140 â ÏÀÒ ÊÁ "Ïðèâàòáàíê",

êîä áàíêó 300711

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðè-
äè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé

òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Îðåíäíà
ñòàâêà

ó %

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè,

ãðí

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ " Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-
ïëóàòàö³ÿ" (ì. Êè¿â, Âîëî-

äèìèðñüêà, 51-à,
234-23-24)

1 ïî-
âåðõ

Ïóøê³í-
ñüêà, 32,
ë³ò. À, À'*

49,70

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äå-

ïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè

1 ãðí íà
ð³ê

Ñòàíîì íà 30.11.2015

íà ñòðîê ä³¿ äå-
ïóòàòñüêèõ ïîâ-

íîâàæåíü, àëå íå
á³ëüøå í³æ íà
2 ðîêè 364 äí³

-
1 ãðí íà

ð³ê

2

ÊÏ Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî
òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿
òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà îá'ºêòè íåðóõî-

ìîãî ìàéíà (01001,
ì. Êè¿â, Òðüîõñâÿòèòåëü-

ñüêà, 4-â, 279-81-17)

1 ïî-
âåðõ

Òðüîõ-
ñâÿòè-
òåëü-
ñüêà,
4-Â

12,40
Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ
îðãàí³çàö³é ³íøèõ
âèä³â ä³ÿëüíîñò³

15%

Ñòàíîì íà 04.11.2015

2 ðîêè 364 äí³ 408800,0 412,1 5110,0
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 45368

5 ñ³÷íÿ 2016 ð.
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ÒÐÀÄÈÖ²¯

Îé, ðàäóéñÿ, Çåìëå,
Ñèí Áîæèé íàðîäèâñÿ!
� Ó ÷åòâåð â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü îäíå ç íàéá³ëüøèõ ñâÿò —

Ð³çäâî Õðèñòîâå

Íàäâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà

Íà Ñâÿòâå÷³ð, àáî æ Íàäâå÷³ð’ÿ
Ð³çäâà Õðèñòîâîãî, äî ñâî¿õ áàòü-
ê³â ç’¿æäæàþòüñÿ ä³òè, ùîá áóòè
ðàçîì. Öå ÷àñ ïðèìèðåííÿ ³ âçà-
ºìíîãî ïðîùåííÿ. Ñò³ë ñèìâîë³-
çóº ºäí³ñòü, ïî êóòêàõ êëàäóòü
÷àñíèê, ùîá óâåñü ð³ê óñ³ áóëè
çäîðîâ³, ïîò³ì íàêðèâàþòü á³ëîþ
ñêàòåðòèíîþ ³ ñòàâëÿòü ñòðàâè, â
ÿêèõ óæå áàãàòî ñòîë³òü îäí³ é ò³
æ ñêëàäíèêè: çåðíî, êàïóñòà, ãðè-
áè, ðèáà, ìàê, êâàñîëÿ, ìåä. Êó-
òÿ — íàéäàâí³øà îáðÿäîâà ¿æà.
Êîëèñü ¿¿ ãîòóâàëè äëÿ áàãàòüîõ
ñ³ìåéíèõ îáðÿä³â: íà âåñ³ëëÿ, íà
õðåñòèíè, íàâ³òü íà ïîìèíêè. Íà
Ñâÿòâå÷³ð êóòÿ — öå âîäíî÷àñ ³
ñèìâîë Âñåñâ³òó, êîëè çåðíà ³ ìàê
ïîð³âíþþòü ³ç çîðÿìè â íåá³ àáî
ëþäñüêèìè äóøàìè.

Îñåë³ ïðèêðàøàëè ñîëîì’ÿíè-
ìè «ïàâóêàìè». ²ç ñîëîìèíîê ñêëà-
äàëè ðîìáèêè, ÿê³ ç’ºäíóâàëè ì³æ
ñîáîþ ó ñêëàäí³ ãåîìåòðè÷í³ êîì-
ïîçèö³¿. «Ïàâóêà» ï³äâ³øóâàëè äî
ñòåë³, íàâïðîòè äâåðåé, ³ êîæíîãî
ðàçó, êîëè ¿õ ïðî÷èíÿëè, êîíñòðóê-
ö³ÿ íà÷å òàíöþâàëà. Â óêðà¿íñüêî-
ìó ôîëüêëîð³ ïàâóêè ìàþòü ñâ³-
òîòâîð÷ó ôóíêö³þ. Êð³ì òîãî, ó íà-
ðîäí³é ëåãåíä³ ìîâèòüñÿ, ùî êî-
ëè Áîæà Ìàòè ç íåìîâëÿì óò³êà-
ëà â³ä ²ðîäà, òî õîâàëàñÿ â³ä âî¿í³â
ó ïå÷åð³, à ïàâóê çàñíóâàâ âõ³ä, àáè
ìàëåíüêîãî ²ñóñà íå çíàéøëè. ²í-
øà íàðîäíà ëåãåíäà ðîçïîâ³äàº,
ùî á³äíîìó íåìîâëÿòêîâ³ ïàâóê
âèòêàâ ñîðî÷å÷êó.

Ó êóë³íàðí³é êíèç³ Äàð³¿ Öâºê,

çà ÷è¿ìè ðåöåïòàìè ãîòóº ñòðàâè
íà Ñâÿòâå÷³ð óæå íå îäíå ïîêîë³í-
íÿ ãîñïîäèíü, âîíà ïðèãàäóº, ùî
âñå, ùî ðîáèëîñÿ íà Ñâÿòâå÷³ð, áó-
ëî ïîâ’ÿçàíî ³ç ïîâ³ð’ÿìè. Ïåðåä
âå÷åðåþ äî õàòè âíîñèëè ä³äóõà —
ñí³ï æèòà ÷è ïøåíèö³, ÿêèé ñòà-
âèëè ó êóòêó. Êîæåí ç ðîäèíè õî-
âàâ ä³äóõîâ³ çà ïåðåâåñëî íîâó äå-
ðåâ’ÿíó ëîæêó, ÿêó âèòÿãàëè ïåðåä
ñàìîþ âå÷åðåþ. Ä³äóõ ìàâ ñòîÿòè
äî Íîâîãî ðîêó çà öåðêîâíèì êà-
ëåíäàðåì —äî Âàñèëÿ. Ïåðøó ëîæ-
êó êóò³ íàáèðàâ íàéñòàðøèé ÷î-
ëîâ³ê ó ðîäèí³. Êîæåí ç ðîäèíè
ìàâ ïîòðîøêó ñïðîáóâàòè óñå, ùî
ñòîÿëî íà ñòîë³. Ï³ñëÿ Ñâÿòî¿ âå-
÷åð³ ç³ ñòîëó íå ïðèáèðàëè, à ëîæ-
êè íå ìèëè — ââàæàëîñÿ, ùî óíî-
÷³ íà ÷àñòóâàííÿ ïðèéäóòü äóø³
ïîìåðëèõ ðîäè÷³â. Äî ñëîâà, ï³ä
÷àñ âå÷åð³ äëÿ ïîäîðîæí³õ òà çíèê-
ëèõ áåçâ³ñòè çàâæäè çàëèøàëè ÷èñ-
ò³ òàð³ëêè òà ëîæêè. Óæå äðóãèé
ð³ê ïîñï³ëü áàãàòî óêðà¿íö³â ñòàâè-
òèìóòü íà ñò³ë äîäàòêîâ³ òàð³ëêè
äëÿ òèõ â³éñüêîâèõ, ÿê³ â öåé ÷àñ íà
ñõîä³ ñòîÿòü íà ñòîðîæ³ íàøîãî
ìèðó.

Éøëà êîëÿäà âóëèöÿìè ì³ñòà

Êîëÿäóâàòè â ð³çíèõ êóòî÷êàõ
Óêðà¿íè ïî÷èíàëè ó ð³çíèé ÷àñ:
îäí³ — âæå 6 ñ³÷íÿ óâå÷åð³, ³íø³ —
íà ñàìå Ð³çäâî, 7 ñ³÷íÿ, ï³ñëÿ ñâÿò-

êîâîãî Áîãîñëóæ³ííÿ. ßê ïèøå ó
êíèç³ «Â³ä Ðîìàíà äî Éîðäàíà»
óïîðÿäíèê ßðîñëàâà Ìóçè÷åíêî,
êîëÿäêè é ùåäð³âêè ñï³âàëè êî-
ëèñü ³ â ñåë³, ³ â ì³ñò³, àëå ñàìå â
ñåë³ âäàëîñÿ çáåðåãòè â³äãîì³í äàâ-
íüîãî óêðà¿íñüêîãî ì³ñòà.

Ó íàðîäí³é êîëÿäö³ «Îé, ó Êè-
ºâ³ òà é íà êàìåí³» ðîçïîâ³äàºòü-
ñÿ ïðî ìóëÿð³â, ÿê³ ìóðóþòü ñâ³ò-
öåðêâó ç «òðüîìà âåðõàìè é îêíà-
ìè».Ó îäíîìó â³êí³ — Ñîíöå, ó äðó-
ãîìó — Ì³ñÿöü, à â òðåòüîìó — ²ñóñ
Õðèñòîñ. Òàê ëþäè ïîÿñíþâàëè ïî-
õîäæåííÿ ñâ³òó. Òðàäèö³¿ ñâÿòêóâàí-
íÿ ñàìå óêðà¿íñüêîãî Ð³çäâà ïðîñ-
òî-òàêè «ñïëàâèëèñÿ» ç äîõðèñòè-
ÿíñüêèìè â³ðóâàííÿìè, ïåðåêî-
íàíèé äîêòîð áîãîñëîâñüêèõ íà-
óê ³ ô³ëîñîô³¿ Äìèòðî Ñòåïîâèê.
Çà éîãî ñëîâàìè, ÿçè÷íèöüê³ òðà-
äèö³¿ (áàãàòîáîææÿ, ³äîëîïîêëîí-
ñòâî) çàëèøèëèñÿ ñüîãîäí³ â íàñ.
Âîíè çîâñ³ì íå ïåðåïë³òàþòüñÿ ç
õðèñòèÿíñòâîì,áî º éîãî ïðîòèëåæ-
í³ñòþ. Âîíè ³ñíóþòü ïàðàëåëüíî,
îñê³ëüêè äîõðèñòèÿíñüêà ³ñòîð³ÿ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó áóëà äîâøîþ,
í³æ, âëàñíå, õðèñòèÿíñüêà.

Ó Êèºâ³ íèí³ àêòèâíî íàìàãàþ-
òüñÿ â³äðîäèòè òðàäèö³¿ ì³ñüêîãî
ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà. Íà Ñîô³éñüê³é
òà Êîíòðàêòîâ³é ïëîùàõ íå ïðîñ-
òî êîëÿäóâàòèìóòü, à â³äòâîðþâà-
òèìóòü îáðÿäè òà íàâ÷àòèìóòü
öüîãî óñ³õ îõî÷èõ. À îò ó «Ìàìà-

ºâ³é ñëîáîä³» ÷óáàò³ óêðà¿íñüê³ êî-
çàêè ðàçîì ³ç ãîñòÿìè òà âîëîíòå-
ðè âåëèêèìè êîëÿäíèöüêèìè âà-
òàãàìè âåñåëî òà ãàì³ðíî êîëÿäó-
âàòèìóòü ³, ïðîäîâæóþ÷è äîáð³
ïðàä³ä³âñüê³ òðàäèö³¿, âèð³øèëè:
âñå íàêîëÿäîâàíå ï³ä ÷àñ çàõîäó
â³ääàòè íà ïîòðåáè ïîðàíåíèõ á³é-
ö³â ÀÒÎ òà óêð³ïëåííÿ îáîðîíî-
çäàòíîñò³ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà.

Ðîäèííèé ôåñòèâàëü «Êîçàöü-
êà Êîëÿäà» ìàº íà ìåò³ çáåðåæåí-
íÿ òà ðîçâèòîê ð³çäâÿíèõ òðàäè-
ö³é, äóõîâíå ºäíàííÿ óêðà¿íñüêî¿
ãðîìàäè â³ä çåëåíèõ Êàðïàò ³ äî
ñèíüîãî Äîíó. «Ìè ñâÿòî â³ðèìî,
ùî ÿñíà ç³ðêà âñòàíå íàä íàøèì
ð³äíèì óêðà¿íñüêèì êðàºì òà ïðè-
íåñå ó êîæíó îñåëþ, ó êîæíå ïðàâ-
äèâî ùèðå óêðà¿íñüêå ñåðöå ìèð,
ùàñòÿ òà çëàãîäó!» — âïåâíåí³ ó
«Ìàìàºâ³é ñëîáîä³».

Ïèòàííÿ äåñÿòèë³òòÿ

Îñòàíí³ì ÷àñîì âñå ÷àñò³øå ëó-
íàþòü ðîçìîâè ïðî òå, àáè õðèñòè-
ÿíè, ÿê³ æèâóòü çà ãðèãîð³àíñüêèì
òà þë³àíñüêèì êàëåíäàðÿìè, ä³é-
øëè ñï³ëüíî¿ çãîäè ³ â³äçíà÷àëè
Ð³çäâî òà Âåëèêäåíü â îäèí äåíü.
Òàê, õðèñòèÿíè çàõ³äíîãî îáðÿäó
(ðèìî-êàòîëèêè, á³ëüø³ñòü ïðî-
òåñòàíò³â òà ÷èìàëî ïðàâîñëàâíèõ
öåðêîâ, ÿê-îò: Ãðåöüêà, Áîëãàð-
ñüêà, Ðóìóíñüêà, â³äçíà÷àþòü Ð³çä-
âî çà ãðèãîð³àíñüêèì êàëåíäàðåì,
à â³ðí³ ñõ³äíîãî îáðÿäó (ïðàâî-
ñëàâí³ òà ãðåêî-êàòîëèêè) — çà þë³-
àíñüêèì êàëåíäàðåì, ÿêèé «â³ä-
ñòàº» íà 13 äí³â.

Íàïåðåäîäí³ 25 ãðóäíÿ, ÿêå ó
íàñ íàçèâàþòü «êàòîëèöüêèì Ð³çä-
âîì», öÿ ðîçìîâà çíîâó àêòèâ³çó-

âàëàñÿ. Îñîáëèâî çàïåêë³ ñóïåðå÷-
êè òî÷èëèñÿ ó ìåðåæ³ Ôåéñáóê.
Çîêðåìà Îëåêñàíäð Äîí³é àã³òóº
óêðà¿íö³â â³äçíà÷àòè Ð³çäâî äâ³-
÷³, íàãàäóþ÷è, ùî íàâ³òü òàê³ «ïðà-
âîñëàâí³ êðà¿íè», ÿê Ãðåö³ÿ, Áîë-
ãàð³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ê³ïð, â³äçíà÷àþòü
Ð³çäâî ñàìå 25 ãðóäíÿ. À â òàêèõ
êðà¿íàõ, ÿê Ìîëäîâà, Á³ëîðóñü, Àë-
áàí³ÿ, º âèõ³äí³ ³ 25 ãðóäíÿ, ³ 7 ñ³÷-
íÿ. «Ùîáè íå áóëî ñïðîòèâó â³ä
êîíñåðâàòèâíî¿ ÷àñòèíè íàñåëåí-
íÿ, à ïîãëÿäè, îñîáëèâî ó êîíôåñ³é-
í³é ñôåð³, øâèäêî íå ì³íÿþòüñÿ,
íà ïåðøîìó åòàï³, íà ê³ëüêà ðîê³â,
íàïðèêëàä, âëàøòóâàòè äâà îô³-
ö³éíèõ âèõ³äíèõ — ³ 25 ãðóäíÿ, ³ 
7 ñ³÷íÿ»,— ïðîïîíóº Îëåêñàíäð
Äîí³é.

Âîäíî÷àñ Ïàïà Ðèìñüêèé Ôðàí-
öèñê, çâåðòàþ÷èñü äî â³ðíèõ ï³ä
÷àñ í³÷íî¿ ð³çäâÿíî¿ Ñëóæáè Áî-
æî¿, ÿêó â³í ïðîâîäèâ 24 ãðóäíÿ â
áàçèë³ö³ Ñâÿòîãî Ïåòðà ó Âàòè-
êàí³, íàãîëîñèâ, ùî Ð³çäâÿíà í³÷
íàãàäóº íàì, «êèì ìè º», òà âêà-
çóº «øëÿõ, ÿêèì ñë³ä ïðîéòè, àáè
äîñÿãòè ìåòè». Ïàïà âêàçóº íà ïî-
òâîðí³ ðèñè ñóñï³ëüñòâà, ÿêå ÷àñ-
òî ñï’ÿí³ëå ñïîæèâàöòâîì, íàä-
ì³ðîì òà ïîãîíåþ çà ðîçê³øøþ,
ïîêàçîâ³ñòþ òà íàðöèñèçìîì. Ó
Ð³çäâî, ÿêîãî á äíÿ ìè éîãî íå
ñâÿòêóâàëè, ãîëîâíå ïàì’ÿòàòè,
ùî ãîëîâíèé, ãëèáèííèé çì³ñò
Ð³çäâà äëÿ õðèñòèÿí º ó òîìó, ïðî
ùî ñï³âàºòüñÿ ÷è íå â êîæí³é óêðà-
¿íñüê³é êîëÿä³: «Îé, ðàäóéñÿ, Çåì-
ëå, Ñèí Áîæèé íàðîäèâñÿ!». Íà-
ðîäèâñÿ äëÿ òîãî, àáè äàòè íàì
ñïàñ³ííÿ òà ïðîùåííÿ ãð³õ³â ³ íà-
ä³þ íà ìàéáóòíº ³ â³÷íå æèòòÿ. Ó
öüîìó ³ º ñåíñ Ð³çäâà! Òîæ «Õðèñ-
òîñ íàðîäèâñÿ! Ñëàâ³ìî éîãî!» �

Íàáëèæàºòüñÿ Ð³çäâî. 6 ãðóä-

íÿ óêðà¿íñüê³ ðîäèíè çáåðóòü-

ñÿ íà Ñâÿòó âå÷åðþ. Ñò³ë çà-

ñòåëÿòü á³ëîþ ñêàòåðòèíîþ,

ïîñòàâëÿòü 12 ï³ñíèõ ñòðàâ,

çàïàëÿòü ñâ³÷êó, ïîäÿêóþòü

Áîãó çà ïðèõ³ä ó íàø ñâ³ò Ñïà-

ñèòåëÿ ³ ïðèâ³òàþòü îäèí îä-

íîãî ñëîâàìè: «Õðèñòîñ íà-

ðîäèâñÿ! Ñëàâ³ìî éîãî!».

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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