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ÄËß ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊ²Â íèí³ ãà-
ðÿ÷à ïîðà. ²ç ïî÷àòêîì íîâîãî ðî-
êó â Óêðà¿íó ïðèéøëà ñïðàâæíÿ çè-
ìà: ïîäåêóäè ç 20-ãðàäóñíèìè
ìîðîçàìè òà ðÿñíèì ñí³ãîì. Â³ä-
ïîâ³äíî ãîñòðî ñòàëî ïèòàííÿ áî-
ðîòüáè ç îæåëåäèöåþ òà ñí³ãîâè-
ìè íàìåòàìè. Â³äòàê ó ñâÿòà òà ó
âèõ³äí³ äîðîæíèêè íå ïåðåñòàâà-
ëè ïðàöþâàòè, çàçíà÷àþòü ó «Êè-
¿âàâòîäîð³». Ó÷îðà â êîðïîðàö³¿
çàÿâèëè, ùî ðîáîòè ç ïðèáèðàí-
íÿ ñí³ãó â ñòîëèö³ òðèâàòèìóòü
ïîçì³ííî ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæè-
ì³. «Äëÿ ÷èñòêè ñí³ãó ìè çàëó÷è-
ëè 259 îäèíèöü ñïåö³àëüíî¿ òåõ-
í³êè, ó òîìó ÷èñë³ 101 ñîëåðîçêè-
äà÷, 88 ñí³ãîî÷èñíèõ ìàøèí, 53
òðàêòîðè ç³ ñïåöîáëàäíàííÿì, 14
ñîëåíàâàíòàæóâà÷³â. Ùîá çàáåç-
ïå÷èòè áåçïå÷íå ïåðåñóâàííÿ ï³-

øîõîä³â, áðèãàäè ç ðó÷íîãî ïðè-
áèðàííÿ ðîç÷èùàëè òà îáðîáëÿ-
ëè ïðîòèîæåëåäíèìè ìàòåð³àëà-
ìè ï³äõîäè òà ñõ³äö³ ï³äçåìíèõ
òà íàçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â, à òàêîæ çóïèíêè ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ
ï³äïðèºìñòâàìè êîðïîðàö³¿»,—
ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñåêðåòàð ÊÊ «Êè-
¿âàâòîäîð» ßíà Ðåìåñ.

Ðàçîì ç òèì ñòîëèöþ â³ä ñí³-
ãó ïðèáèðàþòü 169 îäèíèöü òåõ-
í³êè òà 4 837 ôàõ³âö³â ÆÅÄ³â, 62
ìàøèíè òà 823 ñï³âðîá³òíèêè ÊÎ
«Êè¿âçåëåíáóä», 15 îäèíèöü
ñïåöòåõí³êè òà 172 ïðàö³âíèêè
ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».

Â òîé ÷àñ íàð³êàííÿ êèÿí ïðî
çàìåòè á³ëîãî ³ ïóõíàñòîãî ñí³ãó
ä³éøëè é äî ìåðà ì³ñòà Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà. Â³í òåðì³íîâî ñêëèêàâ

íàðàäó ç ãîëîâàìè ðàéîí³â òà ïðî-
ô³ëüíèìè çàñòóïíèêàìè. Íà ïî-
÷àòêó çàñ³äàííÿ ìåð Êèºâà ïîïå-
ðåäèâ óñ³õ ðàéîííèõ î÷³ëüíèê³â,
ùî âîíè îñîáèñòî íåñòèìóòü â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîãàíå ÷èùåí-
íÿ òðîòóàð³â ³ ì³æáóäèíêîâèõ ïðî-
¿çä³â. «Ìè ïîâèíí³ ïðîàíàë³çóâà-
òè ðîáîòó âñ³õ ñëóæá. Ïåðøèé ñí³-
ãîïàä ñòàâñÿ íà ñâÿòà. Àëå çàáåç-
ïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà —
ãîëîâíèé ïð³îðèòåò. ² òóò âèõ³äíèõ
³ ñâÿò áóòè íå ìîæå»,— äîäàâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî. Â³í òàêîæ çàóâà-
æèâ, ùî ÷óâ íàð³êàííÿ, ùî íå âñ³
êîìóíàëüíèêè â³äïîâ³äàëüíî ïî-
ñòàâèëèñÿ äî ñâîº¿ ðîáîòè, îñîá-
ëèâî ùîäî ïðèáèðàííÿ äâîð³â òà
ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â. «Êîìó-
íàëüí³ ñëóæáè ïîâèíí³ ïðàöþâà-
òè á³ëüø åôåêòèâíî. Áî òàì, äå
äâ³ðíèêè ïî÷àëè ïðàöþâàòè î 
6-é ðàíêó, âñå ïî÷èùåíî, à äå î
8-é — é äîñ³ áàãàòî ñí³ãó»,— ñêà-
çàâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Â³äòàê íàé-
ã³ðøå îðãàí³çîâàíî ðîáîòó ç ïðè-
áèðàííÿ ñí³ãó ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó, Äí³ïðîâñüêîìó òà Äàðíèöü-
êîìó ðàéîíàõ. Îñîáëèâî âàæêî
ïðèìóñèòè ïðèáèðàòè ñí³ã ïðèâàò-
íèõ ï³äïðèºìö³â, âëàñíèê³â êàôå
òà ìàãàçèí³â. «Ïîíàä 200 ï³äïðè-
ºìñòâ óæå îøòðàôîâàí³. ² âïîðà-
òèñÿ ç ïðèáèðàííÿì ñí³ãó ëèøå
ñèëàìè êîìóíàëüíèê³â íåìîæëè-
âî»,— ïîñêàðæèâñÿ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Â³í
òàêîæ ïðîçâ³òóâàâ ì³ñüêîìó ãî-

ëîâ³, ùî íà ï’ÿòè ä³ëÿíêàõ ç óñ-
êëàäíåíèì ðóõîì, â îñíîâíîìó
íà ñïóñêàõ òà ï³äéîìàõ, ïî÷àëè
ïðàöþâàòè òÿãà÷³, ïðèçíà÷åí³ äëÿ
áóêñèðóâàííÿ àâòîìîá³ë³â òà ³í-
øîãî òðàíñïîðòó. Òàêîæ áóëî òèì-
÷àñîâî îáìåæåíî â’¿çä âåëèêîãà-
áàðèòíîãî òðàíñïîðòó íà òåðèòî-
ð³þ ì³ñòà.

Ï³ñëÿ íàðàäè ìåð Êèºâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ïî¿õàâ ç ãîëîâàìè ðàéî-
í³â íà Îáîëîíü: îñîáèñòî ïåðåâ³-
ðèòè, ÿê ÷èñòÿòü òðîòóàðè òà ì³æ-
áóäèíêîâ³ ïðî¿çäè, äâîðè. Î÷³ëü-
íèê Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó Îëåê-
ñàíäð Öèáóëüùàê íå áóâ ïîïåðå-
äæåíèé ïðî ³íñïåêö³þ, òîìó íà-
ïåðåä ïðîêîìåíòóâàâ, ùî ïðîá-
ëåìè ç ðîç÷èñòêîþ ñí³ãó º. «Ïðà-
öþþòü êîìóíàëüíèêè, òåõí³êà.
Ïðîáëåìè çàâæäè º.ßêáè áóëî ìåí-
øå ñí³ãó,òî é ïðîáëåì áóëî á ìåí-
øå. Ìîæå, õòîñü ³ç êîìóíàëüíèê³â
ðàéîíó íå ñïðàâëÿºòüñÿ, ÿ òîä³ âè-
ïèøó ¿ì ïîïåðåäæåííÿ. Çàãàëîì
ñüîãîäí³ íà Îáîëîí³ 692 ïðàö³â-
íèêè ðîç÷èùàþòü ñí³ã. Ìåí³ çâ³-
òóâàëè,ùî ðîáîòà ç ðîç÷èñòêè òðè-
âàº»,— çàçíà÷èâ ïàí Öèáóëüùàê.

Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè î÷³êóº-
òüñÿ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ,
³ ùå áóäå äðóãèé òåñò íà ïåðåâ³ð-
êó ì³ñüêî¿ âëàäè â áîðîòüá³ íà-
ñàìïåðåä ³ç îæåëåäèöåþ. À êè-
ÿíàì òèì ÷àñîì ðàäÿòü íå âè¿æä-
æàòè íà äîðîãè âëàñíèì àâòîìî-
á³ëåì, à ïåðåñóâàòèñÿ ãðîìàä-
ñüêèì òðàíñïîðòîì �

Íàðàç³ ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè-
¿âàâòîäîð» ïðàöþþòü ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³. Äëÿ
ïðèáèðàííÿ âóëèöü òà òðîòóàð³â çàä³ÿëè 259
îäèíèöü ñïåöòåõí³êè, ó òîìó ÷èñë³ 101 ñîëåðîç-
êèäà÷, 88 ñí³ãîî÷èñíèõ ìàøèí, 53 òðàêòîðè. Ñòà-
íîì íà 11 ñ³÷íÿ äîðîæíèêè çàâåðøèëè î÷èùåí-
íÿ äîð³ã ìàã³ñòðàëüíîãî çíà÷åííÿ. Íàðàç³ âîíè
ïðèáèðàþòü âóëèö³ ì³ñöåâîãî òà ðàéîííîãî ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ïóíêòè îá³ãð³âó 
íàäàëè äîïîìîãó ïîíàä
1 700 ãðîìàäÿíàì

1 710 ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â îòðèìà-

ëè íåîáõ³äíó äîïîìîãó ó ïóíêòàõ îá³-

ãð³âó, ùî ðîçãîðíóò³ ó ñòîëèö³ íà ïå-

ð³îä ñèëüíèõ ìîðîç³â. Ïðî öå «Õðå-

ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ ç

ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-

ùà ÊÌÄÀ.

Òàê, ïîíàä 100 ïóíêò³â îá³ãð³âó

áóëî ðîçãîðíóòî íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà

2 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó óïðàâë³ííÿì ç ïè-

òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.Äî íèõ

ó ìîðîçí³ äí³ çâåðòàþòüñÿ âñ³, êîìó

ïîòð³áíî ç³ãð³òèñÿ. Òàêîæ ó ïóíêòàõ

ìîæíà âèïèòè ãàðÿ÷îãî ÷àþ òà îòðè-

ìàòè ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Áóä³âëþ ó ïàðêó 
Ôåîôàí³ÿ ïðèâëàñíèëè
íåçàêîííî

Îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ñòî-

ëèö³ ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ Êè¿âñüêî¿

ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 10 (Øåâ-

÷åíê³âñüêèé ðàéîí) òà âèçíàâ íåçàêîí-

íîþ ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà áó-

ä³âë³ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «²íñòèòóò

åâîëþö³éíî¿ åêîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè»,

ùî íàëåæàòü Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿

íàóê Óêðà¿íè, çà ô³çè÷íîþ îñîáîþ.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè,

ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó 2010 ðîö³ ïðàâî

âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 400 ì2, ÿê³

ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó Ôåî-

ôàí³ÿ, áóëî çàðåºñòðîâàíî çà ô³çè÷-

íîþ îñîáîþ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Âî-

ðîøèëîâñüêîãî ðàéñóäó ì³ñòà Äî-

íåöüêà,í³áèòî óõâàëåíîãî ùå ó 1999-

ìó. Ïðîòå ïðîêóðàòóðîþ âñòàíîâëå-

íî, ùî ðàéîííèé ñóä Äîíåöüêà òàêó

ñïðàâó í³êîëè íå ðîçãëÿäàâ. Çà öèõ

îáñòàâèí ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ

ïîäàíî äî ñóäó ïîçîâ ç âèìîãîþ ñêà-

ñóâàòè çàïèñ äåðæàâíîãî ðåºñòðà-

òîðà ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíî-

ñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî íàëåæèòü

²íñòèòóòó åâîëþö³éíî¿ åêîëîã³¿ ÍÀÍ

Óêðà¿íè. Ñóä, ïîãîäèâøèñü ³ç äîâî-

äàìè ïðîêóðîðà, çàäîâîëüíèâ ïî-

çîâí³ âèìîãè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íà ñòàíö³¿ 
«Óí³âåðñèòåò» 
â³äðåìîíòóþòü
åñêàëàòîð

Ñüîãîäí³ ðîçïî÷íåòüñÿ ïëàíîâèé êà-

ï³òàëüíèé ðåìîíò åñêàëàòîðà ¹ 2

íèæíüîãî íàõèëó ñòàíö³¿ «Óí³âåðñè-

òåò»,ÿêèé òðèâàòèìå äî 14 êâ³òíÿ öüî-

ãî ðîêó.Çà ïîâ³äîìëåííÿì êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ìåò-

ðîïîë³òåí», íà öåé ïåð³îä áóäå çà-

áåçïå÷åíî áåçïåðåá³éíó ðîáîòó äâîõ

³íøèõ ïðàöþþ÷èõ ï³äéîìíèê³â íèæ-

íüîãî íàõèëó. Íàãàäàºìî, ùî íàðàç³

òðèâàº ïëàíîâå îíîâëåííÿ åñêàëàòî-

ðà ¹ 3 íèæíüîãî íàõèëó íà ñòàíö³¿

«Äîðîãîæè÷³». Ðîáîòè ïëàíóþòü çà-

âåðøèòè äî 10 áåðåçíÿ 2016 ðîêó.

íîâèíè

Ñí³ãîïðèáèðàëüíà êàìïàí³ÿ
� Ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ ïîçì³ííî î÷èùàþòü

ïðî¿æäæó ÷àñòèíó ì³ñòà â³ä çèìîâèõ îïàä³â

Äëÿ î÷èùåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà â³ä ñí³ãó «êè¿âàâòîäîð³âö³» çàëó÷èëè 259 îäèíèöü ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè,ó òîìó ÷èñë³ 101 ñîëåðîçêèäà÷, 88 ñí³ãîî÷èñíèõ ìàøèí,
53 òðàêòîðè, 14 ñîëåíàâàíòàæóâà÷³â 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до адресного переліку робіт 

з капітального ремонту бюветних комплексів на 2015 рік 
та адресного переліку робіт з капітального ремонту 

громадських вбиралень на 2015 рік
Розпорядження № 877 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово!комунальні послу!
ги», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціаль!
ного розвитку м. Києва на 2015 рік» та з метою проведення капітального ремонту бюветних комплексів та гро!
мадських вбиралень:

1.�Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі��

робіт�з��апітально�о�ремонт��бюветних��омпле�-

сів�на�2015�рі�,�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18�лю-

то�о�2015�ро���№ 126�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�11

червня�2015�ро���№ 566),�що�додаються.

2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�18�люто�о�2015�ро-

���№ 126�«Про�затвердження�адресних�пере-

лі�ів�робіт�з��апітально�о�ремонт��бюветних

�омпле�сів�та��ромадсь�их�вбиралень�на�2015

рі�»�слова�«Капітальний�ремонт�житлово�о�фон-

д��місцевих�ор�анів�влади»�замінити�словами

«Бла�о�стрій�міст,�сіл,�селищ».

3.�Унести�зміни�до�адресно�о�перелі���робіт

з��апітально�о�ремонт���ромадсь�их�вбира-

лень�на�2015�рі�,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

від�18�люто�о�2015�ро���№ 126,�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 затвердження акта приймання — передачі 
житлового будинку на вул. Депутатській, 17/6 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Святошинської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 867 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно!
сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо!
дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів
соціальної інфраструктури», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового
фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва» та на виконання розпорядження виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 квітня 2015 року № 310
«Про безоплатне прийняття житлових будинків Державного підприємства «АНТОНОВ» до комунальної влас!
ності територіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Деп�татсь�ій,�17/6�в��о-

м�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�та�до�сфери��правління�Святошинсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,

що�додається.

2.�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 затвердження передавального акта Управління туризму 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 879 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», статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», розпорядження ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації») від 25 лютого 2015
року № 163 «Про організаційно!правові заходи щодо реорганізації Управління туризму виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», в межах функцій органу місцевого са!
моврядування:

1.�Затвердити�передавальний�а�т�Управ-

ління�т�ризм��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�(�од�ЄДРПОУ�36413095),�що�до-

дається.

2.�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. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА�

Про внесення змін до адресного переліку для виконання робіт 
з капітального ремонту покрівель житлових будинків міста 

Києва у 2015 році
Розпорядження № 835 від 31 серпня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 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 соціального розвитку м, Києва на 2015 рік», Порядку
формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкла!
день та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 23 жовтня 2014
року № 1182), з метою уточнення адресного переліку та належного утримання житлового фонду в місті Києві:

У�адресний�перелі��для�ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��по�рівель�житлових�б�дин-

�ів�міста�Києва���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�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�10�липня�2015�ро���№ 669)�внести�та�і�зміни:

1.�У��рафі�4�розділ��«Капітальний�ремонт�житлово�о�фонд��місцевих�ор�анів�влади—�45997,67�тис.��рн»:

позиції�81�слова�та�цифри�«просп.�Оболонсь�ий,�22-а»�замінити�словами�та�цифрами�«просп.

Оболонсь�ий.�22»;

позиції�131�слова�та�цифри�«в�л.�Михайла�Донця,�21-б»�замінити�словами�та�цифрами�«в�л.

Михайла�Донця,�21-а».

2.�У�розділі�«Капітальний�ремонт�житлово�о�фонд��об’єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартир-

них�б�дин�ів»:

цифри�«762,70»�замінити�цифрами�«1912,70»;

доповнити�розділ�позиціями�7,�8�та�о�о�зміст�:

«

»

Голова В. Кличко

7 ЖБК «Перший Радянський» вул. Будівельників, 13

8 ОССБ «Перший будинок» вул. Бориса Гмирі, 5

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплових мереж 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІРМА ДІБРОВА»

Розпорядження № 848 від 1 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА ДІБРО!
ВА» (лист від 19 січня 2015 року № 19!01 /2015!дкв та протокол загальних зборів учасників від 19 січня 2015
року № 19/01/15), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, 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��«КИЇВЕНЕРГО»

теплові�мережі�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ФІРМА�ДІБРОВА»�з�ід-

но�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,�визна-

чених�У�одою�щодо�реалізації�прое�т���прав-

ління�та�реформ�вання�енер�етично�о��ом-

пле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро��.(зі

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

АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною�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�теплових�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 унесення змін у додаток до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 16 червня 2015 року № 583 «Про виконання робіт 
з капітального та поточного ремонтів міжквартальних проїздів

та прибудинкових територій у 2015 році»
Розпорядження № 906 від 16 вересня 2015 року

Відповідно�до�статей�6,�22,�23�За�он��У�раїни�«Про�дорожній�р�х»,�статті�19�За�он��У�раїни�«Про

автомобільні�доро�и»,�частини�4�статті�34�За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяль-

ності»,�з�метою�по�ращення�технічно�о�стан��асфальтобетонно�о�по�риття�між�вартальних�про-

їздів�та�приб�дин�ових�територій�в�м.�Києві,�в�межах�ф�н�цій�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання:

1.�Унести���додато��до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�16�червня�2015�ро���№ 583�«Про�ви�онання�робіт�з��апітально�о�та

поточно�о�ремонтів�між�вартальних�проїздів�та�приб�дин�ових�територій���2015�році»�та�і�зміни:

1.1.

1.1.1.�позиції�2�та�16�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Голосіївський район

Капітальний ремонт

2 вул. Льва Толстого, 15, 15#б#17#а, 17#б 1951

16 вул. Васильківська, 2#а 2895
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36 вул. Набережно#Корчуватська, 94 300

37 просп. 40#річчя Жовтня, 92/1 322

1.1.2.�доповнити�позиції�36�та�37�та�о�о�зміст�:

Поточний ремонт

1.2.

1.2.1.�позиції�5�та�12�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1.2.2.�позицію�23�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1.2.3.�доповнити�позицією�25�та�о�о�зміст�:

1.3.

1.3.1.�доповнити�позицією�30�та�о�о�зміст�:

1.3.2.�Позиції�3�та�5�ви�лючити.

1.4.

1.4.1.�позиції�4�та�6�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1.4.2.�доповнити�позиціями�21,22,23,24�та�о�о�зміст�:

1.4.3.�позиції�4�та�8�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1.4.4.�доповнити�позиціями�20-37�та�о�о�зміст�:

Дарницький район

Капітальний ремонт

Деснянський район

Капітальний ремонт

Дніпровський район

Капітальний ремонт

5 вул. Вереснева, 12#а 1773

12 вул. Крупської, 10 2266

4 вул. Березняківська, 30 — просп. Павла Тичини, 20 4287

6 бульв. Перова, 26 — вул. Петра Запорожця, 17 2701

4 вул. Краківська,3 278

8 вул. Червоноткацька, 22 519

21 вул. Березняківська, 26#30 2900

22 Дніпровська набережна, 13 — вул. Березняківська, 38,38а 4048

23 Дніпровська набережна, 3#5а, 9а 2173

24 просп. Павла Тичини,5,9,9а,9б — вул. Амвросія Бучми,8 2105

20 вул. Амвросія Бучми,5 — просп. Павла Тичини, 11б 540 

21 вул. Амвросія Бучми,2 350

22 вул. Серафимовича, 3 — просп. Павла Тичини, 1 500

23 вул. Серафимовича,13#15 545

24 вул. Серафимовича, 17 543

25 вул. Серафимовича,19 220

26 вул. Березняківська, 6 520

27 вул. Березняківська, 14 100

28 вул. Березняківська, 16 540

29 вул. Березняківська, 20 300

30 просп. Павла Тичини,6 444

31 просп. Павла Тичини,8#12а 350

32 просп. Павла Тичини,26 540

33 бульв. Олексія Давидова, 14#16 345

34 вул. Ентузіастів, 3#5 374

35 Русанівська набережна, 12 498

36 бульв. Олексія Давидова, 2/7 380 

37 вул. Ентузіастів, 7#9 454

23 Харківське шосе, 176#б 60

25 вул. Олександра Кошиця, 10/21 442

30 Під’їзна дорога до парку «Дружби Народів» 3624

Поточний ремонт

Поточний ремонт

Поточний ремонт

1.5.

1.5.1.�позицію�12�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1.5.2.�доповнити�позиціями�22-31�та�о�о�зміст�:

1.6.

1.6.1.�позицію�31�ви�лючити.

1.6.2.�доповнити�позицією�39�та�о�о�зміст�:

1.7.

1.7.1.�доповнити�позицією�24�та�о�о�зміст�:

1.7.2.�позиції�1,4,5,6,9,10,15,21�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

1.7.2.�доповнити�позицією�22�та�о�о�зміст�:

1.8.

1.8.1.�позицію�13�ви�лючити.

1.8.2.�доповнити�позиціями�24,25,26�та�о�о�зміст�:

1.9.

1.9.1.�позиції�16�та�18�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Оболонський район

Поточний ремонт

12 просп. Оболонський, 49 290

22 вул. Зої Гайдай, 6, 6#а 426 

23 вул. Зої Гайдай, 10,10#а, 12/10 340

24 вул. Героїв Дніпра, 6 112

25 вул. Героїв Дніпра, 3,7,9 162

26 вул. Героїв Дніпра, 12 186

27 вул. Героїв Дніпра, 16,16#а 410

28 вул. Героїв Дніпра, 16#б,16#в 384

29 вул. Героїв Дніпра, 19,23,25,29 164

30 вул. Озерна, 4,6,8 249

31 вул. Озерна, 14,16 321

1 вул. Синьоозерна, 6, 6#а, 4#а, 2#б, 2#а, 2 400 

4 вул. Рахманінова, 31/7 410

5 вул. Берковецька, 4,6 400

6 вул. Миколи Ушакова 34#34#а 160

9 вул. Командарма Уборевича, 4 150

10 просп. Академіка Палладіна, 21 480

15 вул. Академіка Булаховського, 40, 42/43 350

21 пров. Приладний, 4,6,8 400

Печерський район

Капітальний ремонт

Святошинський район

Капітальний ремонт

Солом’янський район

Поточний ремонт

Шевченківський район

Поточний ремонт

39 бульв. Лесі Українки, 27/2 — вул. Командарма Каменева, 4а 2205

24 вул. Григоровича#Барського,вул. Сім’ї  Сосніних, вул. Симиренка, вул. Зодчих
(міжквартальні проїзди)

1765

22 вул. Академіка Туполєва, 13,11 400

24 бульв. Івана Лепсе, 83#д 450

25 вул. Героїв Севастополя, 44/10 114 

26 вул. Михайла Донця, 14, 14а, 14б,14в 56

16 вул. Щербакова,61 25

18 вул. Богдана Хмельницького, 88#92 250

Поточний ремонт
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Про затвердження змін до Положення про Київський міський
Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

Розпорядження № 909 від 17 вересня 2015 року
Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06 квітня 2015 року № 379 «Про

затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів», зареєстрованого в Мініс'
терстві юстиції України 16 квітня 2015 року за № 425/26870, з метою приведення у відповідність до вимог за'
конодавства України:

Затвердити
зміни
до
Положення
про
Київ-

сь�ий
місь�ий
Центр
соціальної,
професійної

та
тр�дової
реабілітації
інвалідів,
затвердже-

но о
розпорядженням
Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації
від
05
серпня
1998
ро��

№ 1626
(в
реда�ції
розпорядження
ви�онавчо-

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

�ої
державної
адміністрації)
від
09
вересня
2013

ро��
№ 1566),
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 схвалення змін до Прогнозу бюджету міста Києва 
на 2016—2017 роки, схваленого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 17 січня 2015 року № 27 «Про схвалення 
проектів рішень Київської міської ради «Про бюджет 
міста Києва на 2015 рік», «Про Програму економічного 

і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік» 
та прогнозу бюджету міста Києва на 2016—2017 роки»

Розпорядження № 910 від 17 вересня 2015 року
Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України

на 2015 рік»:

Схвалити
зміни
до
Про ноз�
бюджет�
міста
Києва
на
2016—2017
ро�и,
схвалено о
розпоря-

дженням
ви�онавчо о
ор ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
17
січня
2015
ро��
№ 27,
що
додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

17.09.2015
р.
№
910

Зміни до Прогнозу бюджету міста Києва на 2016 — 2017 роки, схваленого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 17 січня 2015 року № 27 
«Про схвалення проектів рішень Київської міської ради «Про бюджет міста

Києва на 2015 рік», «Про Програму економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2015 рік» та прогнозу бюджету міста Києва 

на 2016—2017 роки»

1.
Таблицю
«Інди�ативні
про нозні
по�азни�и
доходів
бюджет�
міста
Києва
на
2016
та
2017

ро�и»
ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

2.
Позицію
«За альний
обся 
видат�ів»
таблиці
«Інди�ативні
про нозні
по�азни�и
видат�ів

бюджет�
міста
Києва
за
ф�н�ціональним
призначенням
на
2016
та
2017
ро�и»
ви�ласти
в
та�ій

реда�ції:

«За альний
обся 
видат�ів 28 732,4 29 207,1»;

3.
Таблицю
«Інди�ативні
про нозні
по�азни�и
фінанс�вання
бюджет�
міста
Києва
на
2016 —

2017
ро�и»
ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�фінанс�вання�бюджет��міста�Києва�

на�2016—2017�ро�и

4.
Таблицю
«Інди�ативні
про нозні
по�азни�и
місцево о
бор �
та
 арантовано о
територіаль-

ною
 ромадою
міста
Києва
бор �
на
2016—2017
ро�и»
ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�місцево�о�бор���та��арантовано�о�територіальною

�ромадою�міста�Києва�бор���на�2016—2017�ро�и

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів з урахуванням операцій поводження з твердими 

побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення,
утилізація, захоронення), що надаються підприємствами

Розпорядження № 911 від 17 вересня 2015 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

пункту 2 статті 7 Закону України «Про житлово'комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на по'
слуги з вивезення побутових відходів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Розділи
II
«Вивезення
вели�о абарит-

них
відходів»
та
V
«Вивезення
рід�их
поб�то-

вих
відходів»
Тарифів
на
посл� и
з
вивезен-

ня
поб�тових
відходів
з
�рах�ванням
опера-

цій
поводження
з
твердими
поб�товими
від-

ходами
(збирання,
збері ання,
перевезен-

ня,
�тилізація,
захоронення),
що
надаються

підприємствами,
по оджених
розпоряджен-

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

ди
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
від
02
червня
2010
ро��
№ 397,
ви�лю-

чити.

2.
Це
розпорядження
набирає
чинності
з
дня

йо о
оприлюднення.

Голова В. Кличко

Про надання Київському державному хореографічному 
училищу та Київській середній спеціалізованій музичній 

школі'інтернату імені М. В. Лисенка згоди на поділ земельної
ділянки на вул. Тимофія Шамрила, 4 
у Шевченківському районі м. Києва

Розпорядження № 912 від 17 вересня 2015 року
Відповідно до статей 17, 791, 84, 92, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про земле'

устрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе'
мель державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністра'
ції», розглянувши лист Київського державного хореографічного училища та Київської середньої спеціалі'
зованої музичної школи'інтернату  імені М. В. Лисенка від 23 липня 2015 року № 119, в межах функцій міс'
цевого органу виконавчої влади:

1.
Надати
Київсь�ом�
державном�
хорео-

 рафічном�
�чилищ�
та
Київсь�ій
середній
спе-

ціалізованій
м�зичній
ш�олі-інтернат�
імені


М.
В.
Лисен�а
з од�
на
поділ
земельної
ділян-

�и
державної
власності
площею
3,7809
 а
(�а-

дастровий
номер
8000000000:91:056:0027)
на

в�л.
Тимофія
Шамрила,
4
�
Шевчен�івсь�ом�

районі
м.
Києва,
я�а
переб�ває
в
постійном�

�орист�ванні
Київсь�о о
державно о
хорео-

 рафічно о
�чилища
та
Київсь�ої
середньої

спеціалізованої
м�зичної
ш�оли-інтернат�
іме-

ні
М.
В.
Лисен�а
на
підставі
державних
а�тів

на
право
постійно о
�орист�вання
землею,
за-

реєстрованих
в
Книзі
записів
державних
а�тів

на
право
постійно о
�орист�вання
землею
за

№№ 01-9-00177,
01-9-00178
від
06
�вітня
2012

ро��
(справа
А-21829).

2.
Контроль
за
ви�онанням
цьо о
розпоря-

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

місь�ої
державної
адміністрації
з ідно
з
роз-

поділом
обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про перезатвердження проектної документації «Реставрація 
та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція 

інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському
районі м. Києва» І черга будівництва «Реконструкція інженерних

мереж, благоустрій та озеленення вулиці з реконструкцією 
дорожнього покриття» (Коригування)

Розпорядження № 913 від 18 вересня 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�тн�
до��ментацію
«Реставрація
та
ремонт
заб�дови,
бла о�стрій

території,
ре�онстр��ція
інженерних
мереж
по
Андріївсь�ом�
�звоз�
�
Подільсь�ом�
районі
м.

Києва»
І
чер а
б�дівництва
«Ре�онстр��ція
інженерних
мереж,
бла о�стрій
та
озеленення
в�-

лиці
з
ре�онстр��цією
дорожньо о
по�риття»
(Кори �вання),
врахов�ючи
е�спертні
звіти
ДП

«У�рдержб�де�спертиза»
від
03
жовтня
2011
ро��
№ 00-1569-11/ЦБ,
від
22
червня
2012
ро��

№ 00-0754-12/ІЗ
та
від
06
серпня
2015
ро��
№ 00-1542-14/ІЗ,
з
та�ими
техні�о-е�ономічними

по�азни�ами:

Найменування показника
млн грн

2016 рік 2017 рік

Індикативні прогнозні показники: 19 249,0 16 874,0

Місцевого боргу 16 125,0 13 750,0

Гарантованого територіальною громадою міста Києва боргу 3 124,0 3 124,0

Найменування показника
млн грн

2016 рік 2017 рік

Загальне фінансування ! !

Фінансування за борговими операціями ! !

Запозичення 2 375,0 !

Погашення !2 375,0 !

Найменування
млн грн у відсотках ВРП

2016 рік 2017 рік 2016 рік 2017 рік

Загальний обсяг доходів 28 732,4 29 207,1 7,2 6,9

Податкові надходження, з них: 13 640,9 13 699,2 3,4 3,2

податок та збір на доходи фізичних осіб 6 974,8 6 998,1 1,8 1,6

податок на прибуток підприємств І 455,0 1 480,0 0,4 0,3

податок на майно 2 643,2 2 661,2 0,7 0,6

Неподаткові надходження 2 309,9 2 481,9 0,6 0,6

Інші доходи 12 781,6 13 026,0 3,2 3,1

в т. ч. бюджет розвитку 4 590,3 4 915,0 1,2 1,2

Показники Одиниця
виміру

Кількість

Всього 
по 1!й черзі

у тому числі за пусковими комплексами

1!й п. к. 2!й п. к. 3!й п. к.

Вид будівництва — реконструкція

Категорія вулиці — пішохідна

Протяжність вулиці км 0,80 0,80

Ширина проїзної частини м від 6,0 до 11,0 від 6,0 до 11,0

Загальна кошторисна вартість
будівництва в поточних цінах
станом на 02.07.2015р., у тому
числі:

тис. грн 107270,021 68623,978 33863,383 4782,660

— будівельно!монтажні роботи тис. грн 83965,822 52852,601 27225,868 3887,353

— устаткування тис. грн 158,407 60,450 97,957 !

— інші витрати тис. грн 23145,792 15710,927 6539,558 895,307

Із загальної кошторисної
вартості виконано станом на
01.07.2015 р., у тому числі:

тис. грн 46814,319 46765,507 48,812 !

— будівельно!монтажні роботи тис. грн 35466,131 35425,748 40,383 !

— інші витрати тис. грн 11348,188 11339,759 8,429 !

Річна потреба:

— води тис. м3 292,0 292,0 !

— електричної енергії тис.кВт/год. 5939,0 5939,0
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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,
здійснюється
замовни�ом
б�дівництва
на
підставі
об-

ґр�нтов�вальних
до��ментів
та
рез�льтатів
їх
детальної
перевір�и
�
встановленом�
поряд��.

3.
Визнати
та�им,
що
втратило
чинність,
розпорядження
ви�онавчо о
ор ан�
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
від
16
серпня
2012
ро��
№ 1454
«Про
пе-

резатвердження
прое�тної
до��ментації
«Реставрація
та
ремонт
заб�дови,
бла о�стрій
тери-

торії,
ре�онстр��ція
інженерних
мереж
по
Андріївсь�ом�
�звоз�
�
Подільсь�ом�
районі
м.
Ки-

єва»
І
чер а
б�дівництва
«Ре�онстр��ція
інженерних
мереж,
бла о�стрій
та
озеленення
в�лиці

з
ре�онстр��цією
дорожньо о
по�риття»
(Кори �вання)».

4.
Контроль
за
ви�онанням
цьо о
розпорядження
по�ласти
на
заст�пни�ів
 олови
Київсь�ої

місь�ої
державної
адміністрації
з ідно
з
розподілом
обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Тривалість завершення
будівництва

місяць 16,0 11,0 11,0 4,0

Благоустрій

Площа дорожнього покриття з
бруківки

м2 11202,0 9959,0 1243,0 !

Площа тротуарів з клінкерної
цегли

м2 7476,0 6279,0 1197,0 !

Площа підзору з гранітної
шашки

м2 1219,0 1136,0 83,0 !

Площа озеленення м2 520,0 222,0 298,0 !

Електропостачання

Трубна каналізація

Камера трубної каналізації шт. 32 32 ! !

Труба азбоцементна D 100 мм, 
D 150 мм

м 1795,0

Труба ПВХ D 160 мм м 600,0 600,0 ! !

Гнучка гофрована двостінна ПНТ
труба D 110 мм, D 160 мм, 
D 200 мм

м 15230,0 15230,0 ! !

Кабельні лінії 0,4 кВ; 10 кВ

Кабель силовий з мідними
жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ
оболонці, перерізом 4x240 мм2,
напругою 1 кВ

м 330,0 ! 330,0 !

Кабель силовий з алюмінієвою
жилою з ізоляцією із зшитого
поліетилену, перерізом 120/50
мм, напругою 12/20 кВ

м 2970,0 2970,0 ! !

Кабель силовий з алюмінієвими
жилами, напругою 1 кВ,
перерізом 4x240, 4x185, 4x120,
4x70 мм2

м 1525,0 ! 1525,0 !

Збірка кабельна Іном.=400А на
5 приєднань

шт. 8 ! 8 !

Збірка кабельна Іном.=250А на
3 приєднання

шт. 6 ! 6 !

Зовнішнє освітлення

Металеві опори спеціального
виготовлення висотою 4,0 м

шт. 202 96 29 77

Світильник декоративний
спеціального виготовлення

шт. 225 96 30 99

Кабель силовий з мідними
жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ
оболонці, напругою 1 кВ, в трубі

м 6993,0 2638,0 2480,0 1875,0

Пункт розподільний
зовнішнього освітлення з
лічильником

шт. 3 3 ! !

Каналізація

Трубопроводи з каналізаційних
труб ПХВ D 200 мм у футлярі 
D 400 мм

м 70,0 70,0 ! !

Трубопроводи з каналізаційних
труб ПХВ D 150 мм у футлярі 
D 350 мм

м 420,0 355,0 65,0 !

Трубопроводи з каналізаційних
труб ПНТ D 100 мм у футлярі 
D 300 мм

м 130,0 105,0 25,0 !

Колодязі каналізаційні 
D 1000 мм, 0 1500 мм глибиною 
до 3,0 м

шт. 7 7 ! !

Водопровід

Трубопроводи з труб ВЧШГ 
D 300 мм, D 150 мм, D 100 мм, 
D 50 мм у футлярах

м 1416,0 1207,0 209,0 !

Колодязь водопровідний D 1500
мм глибиною 2,5 м

шт. 26 23 3 !

Колодязь водопровідний 
D 2000 мм глибиною 2,5 м

шт. 11 11 ! !

Камера прямокутна 2,4x1,8 м
глибиною 2,5 м

шт. 6 4 2 !

Дощова каналізація

Трубопроводи з труб ПНТ 
D 800 мм

м 90,0 90,0 ! !

Трубопроводи з труб ПНТ 
D 600 мм

м 680,0 543,0 137,0 !

Трубопроводи з труб ПНТ 
D 300 мм

м 187,0 142,0 45,0 !

Колодязь каналізаційний 
D 1000 мм глибиною 3,0 м

шт. 34 26 8 !

Колодязь каналізаційний 
D 1500 мм глибиною 3,0 м

шт. 10 10 ! !

Колодязь дощоприймальний шт. 84 61 23 !

Теплопостачання

Трубопроводи
попередньоізольовані D 57/125!
D 273/400 мм

м 1558,0 45,0 1513,0 !

Трубопроводи попередньо
ізольовані D 89/160 мм у
футлярі з труби сталевої
електрозварної D 426x7 мм

м 40,0 ! 40,0 !

Трубопроводи
попередньоізольовані 
D 273/400 мм у футлярі з труби
сталевої електрозварної 
D 630x7 мм

м 84,0 50,0 34,0 !

Трубопроводи сталеві
електрозварні D 57x3,0!
D 108x3,5 мм

м 125,0 34,0 91,0 !

Камера теплофікаційна
(реконструкція)

шт. 5 1 4 !

Камера теплофікаційна (нове
будівництво)

шт. 5 1 4 !

Дренажний колодязь D 1000 мм шт. 6 1 5 !

Труби сталеві водогазопровідні
в тепловій ізоляції з
мінераловатних виробів

м 620,0 620,0

Проводове мовлення

Радіостійка типу PC 1!1900 шт. 8 ! 8 !

Провід типу БСМ!1 м 1300,0 ! 1300,0 !

Телефонний зв'язок

Груба азбестоцементна м 839,0 839,0 ! !

Труба поліетиленова м 320,0 320,0 ! !

Колодязь залізобетонний
малого типу

шт. 14 14 ! !

Плита залізобетонна
1000x1000x100 мм

шт. 30 30 ! !

Муфта телефонна шт. 56 56 ! !

Кабель телефонний м 840,0 840,0 ! !

Армована сітка шир. 2,5 м м 790 790

Трубчатий дорожній дренаж

Дренаж із трубофільтрів з
волокнистих пористих
матеріалів ТФК!1.!200!2000

м 326,0 326,0 ! !

Колодязь дренажний із збірного
залізобетону з важким
чавунним люком

шт. 4 4 ! !

Колодязь каптажний із збірного
залізобетону з важким
чавунним люком

шт. 9 9 ! !

Про внесення змін 
до адресного переліку для виконання робіт 

з капітального ремонту сходових клітин житлових будинків 
міста Києва у 2015 році

Розпорядження № 915 від 18 вересня 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
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік». Порядку формування та виконання Програми економічного і со'
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо'
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) від 23 жовтня 2014 року № 1182), враховуючи лист КП «Київжит'
лоспецексплуатація» від 28 липня 2015 року № 155/1/06'4841 та з метою утримання житлового фонду в міс'
ті Києві в належному технічному стані:

Унести
до
адресно о
перелі��
для
ви�онан-

ня
робіт
з
�апітально о
ремонт�
сходових
�лі-

тин
житлових
б�дин�ів
міста
Києва
�
2015
ро-

ці,
затверджено о
розпорядженням
ви�онав-

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

місь�ої
державної
адміністрації)
від
30
червня

2015
ро��
№ 632,
та�і
зміни:

розділ
«Капітальний
ремонт
сходових
�літин

житлових
б�дин�ів —15 600,00
 рн»
ви�ласти

в
та�ій
реда�ції:

«Капітальний
ремонт
сходових
�літин
жит-

лових
б�дин�ів —
15 600,00
тис. рн.

�
позиції
41
слова
та
цифри
«в�л.
Фр�нзе,

129,
під’їзди
1,2,3»
замінити
словами
та
циф-

рами
«в�л.
Кирилівсь�а,
129-а,
під’їзди
1,2,3».

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 10 лютого 2014 року № 172 

«Про закріплення майна комунальної власності 
територіальної громади м. Києва»
Розпорядження № 916 від 18 вересня 2015 року

Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 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 соціаль'
ної інфраструктури», з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної гро'
мади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести
до
розпорядження
ви�онавчо о
ор-

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

державної
адміністрації)
від
10
люто о
2014

ро��
№ 172
«Про
за�ріплення
майна
�ом�наль-

ної
власності
територіальної
 ромади
м.
Ки-

єва»
та�і
зміни:

1.
У
преамб�лі
розпорядження
слова
та

цифри:
«лист
�ом�нально о
підприємства

еле�тромереж
зовнішньо о
освітлення


м.
Києва
«Київмісь�світло»
від
20
вересня

2013
ро��
№ 1536-02/13,
листи
�ом�наль-

но о
підприємства
по
�триманню
зелених

насаджень
Печерсь�о о
район�
м.
Києва

від
1
жовтня
2013
ро��
№ 01-09-949
та
від

15
жовтня
2013
ро��
№ 01-09-992»
ви�лю-

чити.

2.
У
п�н�ті
2
розпорядження
слова:
«Ком�-

нальном�
підприємств�
по
�триманню
зеле-

них
насаджень
Печерсь�о о
район�
м.
Києва,

�ом�нальном�
підприємств�
еле�тромереж

зовнішньо о
освітлення
м.
Києва
«Київмісь�-

світло»
ви�лючити.

3.
Додато�
до
розпорядження
ви�ласти
в

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 створення робочої групи щодо відновлення роботи 
комунального дошкільного навчального закладу № 183 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 914 від 18 вересня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», з метою координації дій для відновлення роботи комунального дошкільного навчального закладу № 183
у Шевченківському районі м. Києва:

1.
Утворити
робоч�
 р�п�
щодо
відновлення
роботи
�ом�нально о
дош�ільно о
навчально о

за�лад�
№ 183
�
Шевчен�івсь�ом�
районі
м.
Києва
та
затвердити
її
с�лад,
що
додається.

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

місь�ої
державної
адміністрації
Старостен�о
Г.
В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження структури Служби у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 917 від 18 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2015 року № 741/741 «Про упорядкування діяль'
ності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», розпоряджен'
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2015
року № 452 «Про питання діяльності Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ра'
ди (Київської міської державної адміністрації)», розпорядження Київського міського голови від 16 грудня
2014 року № 492 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчо'
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та з метою впорядкування,
оптимізації структури Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

1.
Затвердити
стр��т�р�
Сл�жби
�
справах

дітей
та
сім’ї
ви�онавчо о
ор ан�
Київсь�ої
місь-

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

трації),
що
додається.

2.
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
11
серпня
2011
ро��
№ 1439
«Про

затвердження
стр��т�ри
Сл�жби
�
справах
ді-

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

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

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

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

трації)
від
07
 р�дня
2011
ро��
№ 2312
«Про

затвердження
змін
до
стр��т�ри
Сл�жби
�
спра-

вах
дітей
ви�онавчо о
ор ан�
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)».

3.
Контроль
за
ви�онанням
цьо о
розпоряджен-

ня
залишаю
за
собою.

Голова В. Кличко

Про припинення Державному підприємству «Поліграфічний
комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» права 

користування земельними ділянками у Шевченківському районі
м. Києва

Розпорядження № 918 від 18 вересня 2015 року
Відповідно до статей 17, 117, 122, 141, 142 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
враховуючи постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 30 травня 2011 року по адміністра'
тивній справі № 2а'88/11 та рішення Господарського суду міста Києва від 26 жовтня 2012 року по справі № 5011'
52/10778'2012, звернення Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню
цінних паперів» від 05 лютого 2014 року № 02/234 та від 05 лютого 2014 року № 02/232, в межах функцій міс'
цевого органу виконавчої влади:

1.
Припинити
Державном�
підприємств�
«По-

лі рафічний
�омбінат
«У�раїна»
по
ви отовлен-

ню
цінних
паперів»
право
постійно о
�орист�-

вання
земельними
ділян�ами,
наданими
від-

повідно
до
п�н�т�
36
рішення
Київсь�ої
місь�ої

ради
від
27
�вітня
2000
ро��
№ 111/832
«Про

надання
і
вил�чення
земельних
діляно�»,
а
са-

ме:

земельною
ділян�ою
площею
0,4191
 а
(�а-

дастровий
номер
8000000000:91:095:0002)
на

в�л.
Печенізь�ій,
2/9
�
Шевчен�івсь�ом�
райо-

ні
м.
Києва
для
е�спл�атації
та
обсл� ов�ван-

ня
першо о
�орп�с�
дитячо о
сад�а
№ 810,

право
�орист�вання
я�ою
посвідчено
держав-

ним
а�том
на
право
постійно о
�орист�вання
зем-

лею
від
11
січня
2001
ро��
№ 91-4-00037;

земельною
ділян�ою
площею
0,4974
 а
(�а-

дастровий
номер
8000000000:91:273:0030)
на

в�л.
Сім’ї
Хохлових,
1
�
Шевчен�івсь�ом�
райо-

ні
м.
Києва
для
е�спл�атації
та
обсл� ов�ван-

ня
 �ртожит��,
право
�орист�вання
я�ою
по-

свідчено
державним
а�том
на
право
постійно-

 о
�орист�вання
землею
від
11
січня
2001
ро-

��
№ 91-4-00039
(справа
А-20015).

2.
Державном�
підприємств�
«Полі рафічний

�омбінат
«У�раїна»
по
ви отовленню
цінних
па-

перів»
поверн�ти
до
Департамент�
земельних

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

ди
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

державні
а�ти
на
право
постійно о
�орист�ван-

ня
землею
від
11
січня
2001
ро��
№ 91-4-00037

та
від
11
січня
2001
ро��
№ 91-4-00039.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

18.09.2015
р.
№
917

СТРУКТУРА 
Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
1.
Начальни�
Сл�жби

2.
Заст�пни�
начальни�а
Сл�жби

3.
Головний
спеціаліст-юрис�онс�льт

4.
Відділ
�синовлення
та
сімейних
форм
виховання

5.
Відділ
захист�
прав
дітей

6.
Відділ
б�х алтерсь�о о
облі��
та
звітності

7.
Се�тор
сімейної
політи�и

Керівник апарату В. Бондаренко

3.
Департамент�
земельних
рес�рсів
ви�о-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
поінфор-

м�вати
державне
підприємство
«Полі рафіч-

ний
�омбінат
«У�раїна»
по
ви отовленню
цін-

них
паперів»
та
ор ани
державної
реєстрації

про
видання
цьо о
розпорядження.

4.
Земельні
ділян�и
державної
власності,
за-

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

ти
до
земель
запас�
житлової
та
 ромадсь�ої

заб�дови
та
передати
їх
до
�ом�нальної
влас-

ності
територіальної
 ромади
міста
Києва
за

а�том
приймання-передачі.

5.
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

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до реалізації інвестиційного проекту «Встановлення станцій 
доочистки питної води типа БАВ (бювет активованої води) 

для забезпечення безкоштовною якісною питною водою 
закладів освіти Оболонського району (Лот 1)»

Розпорядження № 920 від 18 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, інже'
нерно'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 фі'
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен'
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 18 серпня 2015 року № 75/2015), з метою підвищення ефективності залучен'
ня інвесторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ють
зал�чення
інвестицій,
що
додається.

2.
Визначити
�правління
освіти
Оболонсь�ої

районної
в
місті
Києві
державної
адміністрації

замовни�ом
реалізації
прое�т�
«Встановлен-

ня
станцій
доочист�и
питної
води
типа
БАВ

(бювет
а�тивованої
води)
для
забезпечення

без�оштовною
я�існою
питною
водою
за�ла-

дів
освіти
Оболонсь�о о
район�
(Лот
1)».

3.
Визначити
�ом�нальне
підприємство
ви-

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

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

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

 отовчих
(передінвестиційних)
робіт
для
про-

ведення
інвестиційно о
�он��рс�.

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

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

�ої
державної
адміністрації)
«Київсь�е
інвести-

ційне
а ентство»:

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

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

зиції
за
об’є�том
інвест�вання,
зазначеним
�

перелі��.

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

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

ві
передпрое�тні
пропозиції
з
Головним
�прав-

лінням
Держсанепідсл�жби
�
м.
Києві,
Депар-

таментом
житлово-�ом�нальної
інфрастр��т�-

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

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

таментом
земельних
рес�рсів
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
освіти
і

на��и,
молоді
та
спорт�
ви�онавчо о
ор ан�

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

жавної
адміністрації),
П�блічним
а�ціонерним

товариством
«А�ціонерна
�омпанія
«Київводо-

�анал»,
�правлінням
освіти
Оболонсь�ої
район-

ної
в
місті
Києві
державної
адміністрації.

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

�азни�и,
можливі
передпрое�тні
пропозиції
та

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

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

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

жавної
адміністрації)
в
�становленом�
поряд-

��
для
під отов�и
�мов
�он��рс�.

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

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

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

міністрації),
Департамент�
земельних
рес�р-

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

ди
(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
адміністра-

ції),
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),
Оболонсь�ій
районній
в
місті
Києві
дер-

жавній
адміністрації,
П�блічном�
а�ціонерно-

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

до�анал»,
�правлінню
освіти
Оболонсь�ої

районної
в
місті
Києві
державної
адміністра-

ції
за
запитами
�ом�нально о
підприємства

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

(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

«Київсь�е
інвестиційне
а ентство»
надавати

необхідні
виснов�и,
по одження
та
матеріали

для
під отов�и
орієнтовних
техні�о-е�ономіч-

них
по�азни�ів
щодо
реалізації
інвестиційно-

 о
прое�т�.

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

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

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

житлово о
та
нежитлово о
призначення,
не-

завершено о
б�дівництва,
інженерно-транс-

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

леном�
поряд��
провести
інвестиційний
�он-

��рс
із
зал�чення
інвестора.

7.
Контроль
за
ви�онанням
цьо о
розпоря-

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

лови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації

Ні�онова
І.
В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

18.09.2015
р.
№
920

Перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій
Встановлення
станцій
доочист�и
питної
води
типа
БАВ
(бювет
а�тивованої
води)
для
забезпечення

без�оштовною
я�існою
питною
водою
за�ладів
освіти
Оболонсь�о о
район�
(Лот
1):

№ з/п Назва закладу Адреса закладу

1. Дошкільний навчальний заклад № 280 просп. Оболонський, 23!А

2. Дошкільний навчальний заклад № 614 вул. Озерна, 26!А

3. Середня загальноосвітня школа № 170 — загальноосвітній навчальний
заклад І!ІІІ ступенів

вул. Північна, 8

4. Спеціалізована школа № 216 загальноосвітній навчальний заклад І!ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу

вул. Мате Залки, 8!Г

5. Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

вул. Лайоша Гавро, 11!А

Керівник апарату В. Бондаренко
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²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó

(03680, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42) 
Îá’ºêò ¹ 1: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ê. ¹ 317-Ñ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ. 33,00 ì2, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ëàáîðà-

òîðíîãî êîðïóñó ¹ 2, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 135 432,00 ãðí, ñòðîê
îðåíäè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç
ÏÄÂ 61,56 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 2: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ê. ¹ 315, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,75 ì2, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîð-
íîãî êîðïóñó 5/1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 62 762,00 ãðí, ñòðîê îðåí-
äè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
56,204 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ê. ¹ 108, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,4 ì2, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïó-
ñó 5/1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 92 017,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðî-
ê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 34,44 ãðí
çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 3: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ê. ¹ 203, 204, 205, 216, 217, 219, 224, 228, 236, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
275,60 ì2, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó 5/1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 æîâ-
òíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 1 105 156,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ:
ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 50,125 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 4: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ê. ¹ 311á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,80 ì2, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ëàáîðà-
òîðíîãî êîðïóñó ¹ 1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 68 947,00 ãðí, ñòðîê
îðåíäè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç
ÏÄÂ 61,56 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 5: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1228,00 ì2, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîð-
ïóñó ¹ 5/3, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 2 221 452,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè
äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç
ÏÄÂ 22,61 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 6: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,30 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîð-
ïóñó ¹5/1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 131 492,00 ãðí, ñòðîê
îðåíäè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç
ÏÄÂ 55,88 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 110,60 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ¹5/1,
âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 292 868,80 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî
3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 33,1
ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,60 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ¹ 5/1,
âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 88 972,80 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â.
Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 33,1 ãðí çà
1 ì2 â ì³ñÿöü,

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 42,00 êâ.ì, ì³æ 1-ì òà 2-ì ïîâåðõàìè ëàáîðàòîðíîãî êîðïó-
ñó ¹ 5/1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 147 000,00 ãðí, ñòðîê îðåí-
äè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
43,75 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 7: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 408,80 êâ.ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ Ñêëàäó
1 ÂÌÏ, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 905 492,00 ãðí, ñòðîê îðåí-
äè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
27,69 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,47 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ Ñêëàäó 1 ÂÌÏ, âàðò³ñòü
çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 120 645,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â. Ìîæ-
ëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 52,50 ãðí çà 1 ì2 â
ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,80 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ Ñêëàäó 1 ÂÌÏ, âàðò³ñòü
çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 125 300,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â. Ìîæ-
ëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ âèñòàâî÷íîãî ïðèì³ùåííÿ. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
29,17 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 220,00 êâ.ì, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ Ñêëàäó 1 ÂÌÏ, âàð-
ò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 487 300,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â.
Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
22,15 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 8: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,93 êâ.ì, íà ï’ÿòîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîð-
ïóñó ¹ 1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 69 184,00 ãðí, ñòðîê îðåí-
äè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ
65,15 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 9: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 157,40 êâ.ì, íà. ïåðøîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñó ¹5/1, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 436 628,00 ãðí, ñòðîê
îðåíäè äî 3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà. Ö³íà îðåíäè ñòàíî-
âèòü áåç ÏÄÂ 34,67 ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 48,00 êâ.ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ¹5/1,
âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 189 600,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî
3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 59,25 ãðí
çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

Îá’ºêò ¹ 10: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 397,32 êâ.ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ Ñêëàäó 1 ÂÌÏ,
âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 886 818,24 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî
3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 27,90 ãðí
çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,58 êâ.ì, íà ïåðøîìó, äðóãîìó ïîâåðõàõ Ñêëàäó 1 ÂÌÏ,
âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2015 ð. ñòàíîâèòü 236 530,00 ãðí, ñòðîê îðåíäè äî
3 ðîê³â. Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 52,50
ãðí çà 1 ì2 â ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:

1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
2. Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ, êîìó-

íàëüíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ, íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî äîãîâîðó îðåíäè íà
óìîâàõ òèïîâîãî.

3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ îá’ºêò³â.
4. Îñòàíí³é äåíü ïðèéìàííÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 26 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â, ïð.Àêàä. Ãëóø-

êîâà, 42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514 á, òåëåôîí: (044) 526-55-06, ôàêñ (044) 526-64-57.

Â çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ôàêòè÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã,Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Æèòëî-ñåðâ³ñ”ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011
¹ 869, ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîç-
ïîðÿäæåííÿ BO ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Ðîçðàõîâàíà âàðò³ñòü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà ïðîòÿç³ 14 êàëåíäàðíèõ äí³â (ïî÷èíàþ÷è ç äíÿ
îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ) â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íà åëåêòðîííó àäðåñó ÒÎÂ “Æèòëî-ñåðâ³ñ”:
5331@ukr.net (ç îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³ “Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿”), àáî çà àäðå-
ñîþ: 03038, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîòàñ³â ßð, 8.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ÷åòâåðòîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 108,0 êâ. ì,
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: Çàë³çíè÷íå øîñå, 41.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2015 — 2125400,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”

(ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà

ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà — 20,0 êâ.ì — 1%, 88,0 êâ.ì — 4% , ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü— 6100,69 ãðí áåç ÏÄÂ

(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïðåäìåòó ³ïîòåêè:

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ 9876,3 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ì. Áîðèñï³ëü, âóë. Çàïîð³çüêà, 14.
Äàòà òîðã³â: 27.01.2016 î 09.00. Äîä. ³íôîðìàö³ÿ: https://setam.net.ua. Ëîò ¹ 119215 (óö³íåíî
ëîò ¹ 112024).

²íôîðìàö³ÿ ùîäî â³ëüíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³

â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ

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

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

¹ ï/ï Àäðåñè áóäèíê³â Ðîçðàõîâàíèé òàðèô

1 Áåõòåðºâñüêèé ïðîâ. ¹ 14 7,96

2 Ãîí÷àðà Îëåñÿ âóë. ¹ 26 6,97

3 ²ðèíèíñüêà âóë. ¹ 5/24 6,41

4 Êëîâñüêèé óçâ³ç âóë. ¹ 5 7,03

5 Êëîâñüêèé óçâ³ç âóë. ¹ 7 6,14

6 Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà âóë. ¹ 3-5 7,35

7 Êóäðÿâñüêà âóë. ¹ 13-19 6,10

8 Ïàâë³âñüêà âóë. ¹ 18 5,08

9 Ïàòîðæèíñüêîãî âóë. ¹ 14 6,97

10 Ïðîòàñ³â ßð âóë. ¹ 8 6,91

11 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 28À-30À 6,92

12 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 44 7,42

13 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 45-49 4,66

14 Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà âóë. ¹ 80-82 7,42

15 Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà (Ùîðñà) âóë. ¹36Á 5,98

16 Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà (Ùîðñà) âóë. ¹36Â 6,63

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 121288 òà âêëàäêó ¹ 671838 íà ³ì’ÿ Êóðáåò Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæà-
òè íåä³éñíèìè.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ç/ï

Àäðåñà ïðèì³ùåííÿ
Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Ì³ñöå ðîçòà-
øóâàííÿ
â³ëüíîãî

ïðèì³ùåííÿ
(ï³äâàë,

¹ ïîâåðõó,
³í.)

Òåõí³÷íèé
ñòàí

Íàÿâí³ñòü
êîìóí³êàö³é

Ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ çà
âèäîì ä³ÿëüíîñò³

åíåð-
ãîçà-
áåç-
ïå-

÷åííÿ

âîäî-
çà-

áåç-
ïå-

÷åííÿ

òåï-
ëîçà-
áåç-
ïå-

÷åííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 âóë. Àðòåìà, 5Â 81,70 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

2 âóë. Àðòåìà, 10 189,10 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

3 âóë. Àðòåìà, 35 65,50 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

4 âóë. Àðòåìà, 55 36,80 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

5 âóë. Àðòåìà, 70 38,00 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

6 âóë. Áàáóøê³íà, 23 86,50 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

7 âóë. Áàããîâóò³âñüêà, 4 49,50 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

8 ïðîâóë. Áåõòåðåâñüêèé, 4À 46,50 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

9 ïðîâóë. Áåõòåðåâñüêèé, 4À 27,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

10 ïðîâóë. Áåõòåðåâñüêèé, 4À 34,40 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

11 âóë. Á³ëîðóñüêà, 30 24,36 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

12 âóë. Á³ëîðóñüêà, ÇÎ 10,70 öîêîëü çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

13 âóë. Áëþõåðà Â., 12 52,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

14 âóë. Áëþõåðà Â., 12 138,30 öîêîëü çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

15 âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 12Â 96,50 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

16 âóë. Âîðîâñüêîãî, 1/37Å 95,90 ãîñï. ñïîðóäà çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

17 âóë. Âîðîâñüêîãî, 14À 42,00 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

18 âóë. Ãîí÷àðà Î., 50/1, ë³ò. À 70,20 1, 2 çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

19 âóë. Ãîãîë³âñüêà, 36-40 210,50 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

20 âóë. Àêàäåì³êà Ãðåêîâà, 26 44,00 í/ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

21 ïðîâóë. Äåëåãàòñüêèé, 2/18 83,80 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

22 âóë. Äìèòð³âñüêà, 19À 76,60 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

23 âóë. Äìèòð³âñüêà, 19À 32,80 í/ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

24 âóë. Äîæåíêà Î., 2 129,10 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

25 âóë. Äîæåíêà Î., 10 123,30 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

26 âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñêîãî, 2/20 87,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

27 âóë. Äîðîãîæèöüêà, 15À 9,00 í/ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

28 âóë. Åñòîíñüêà, 1/5 42,20 öîêîëü çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, îô³ñ, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

29 âóë. Åñòîíñüêà, 1/5 27,80 öîêîëü çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, îô³ñ, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

30 âóë. Áîðèñà Æèòêîâà, 11/17 99,20 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

31 âóë. Êîïåðí³êà, 17 39,30 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

32 âóë. Êîñòåëüíà, 9 31,70 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

33 âóë. Êîñòåëüíà, 10 72,70 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

34 âóë. Ëàãåðíà, 40 63,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

35 âóë. Ëåîíòîâè÷à, 7À 48,10 ãîñï. ñïîðóäà çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

36 âóë. Ìåëüíèêîâà, 18À 59,30 öîêîëü çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, îô³ñ, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

37 ïð-ò Ïåðåìîãè, 60 688,00
1-631,3 êâ.ì,

ï³äâàë -
56,7 êâ.ì

çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

38 ëð-ò Ïåðåìîãè, 60 16,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

39 ïð-ò Ïåðåìîãè, 78 30,40 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

40 âóë. Â³ëüãåëüìà Ï³êà, 18/59 82,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

41 âóë. Â³ëüãåëüìà Ï³êà, 20/57 74,00 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

42 âóë. Â³ëüãåëüìà Ï³êà, 26/41 76,80 öîêîëü çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

43 âóë. Ñàëþòíà, 10 36,20 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

44 âóë. Ñòð³ëåöüêà, 28 119,40 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

45 âóë. Ñòóäåíñüêà, 12-14 230,60 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

46 âóë. Òåë³ãè Î., 27, ë³ò. À 258,90
1-14,8 êâ.ì,

ï³äâàë -
244,10 êâ.ì

çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

47 âóë. Òóðãåíºâñüêà, 35À 94,70 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

48 âóë. Òóðãåíºâñüêà, 60 36,20 í/ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

49 âóë. Òàòàðñüêà, 1-Â 224,80 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê êîìóíàëüíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

50 âóë. Òàòàðñüêà, 3/2 168,90

öîêîëü -
113,2 êâ.ì,

ï³äâàë -
55,7 êâ.ì

çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

51 âóë. Ñ³ì'¿ Õîõëîâèõ, 1 177,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

52 âóë. Õìåëüíèöüêîãî Á., 68, ë³ò. Á 54,90 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

53 âóë. Õìåëüíèöüêîãî Á., 68, ë³ò. Á 43,10 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

54 ïðîâóë. Øåâ÷åíêà Ò., 7/1 55,00 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

55 âóë. Øóëÿâñüêà, 15/23 44,20 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

56 âóë. Ùåðáàêîâà, 33 355,00 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

57 âóë. Ùåðáàêîâà, 40/1 16,00 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé í³ í³ í³ ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

58 âóë. Ùåðáàêîâà, 54 71,40 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

59 âóë. Àêàäåì³êà Ùóñºâà, 34/1 42,50 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

60 âóë. Àêàäåì³êà Ùóñºâà, 36 54,95 öîêîëü çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî

61 âóë. ßðìîëè Â., 6/8 49,80 ï³äâàë çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ñêëàä, âèðîáíè÷å, òîðã³âåëüíå, òîùî
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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
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Õòî êîãî 
«ïåðåñèäèòü»
� Ïðîäàâö³ òà ïîêóïö³ ñòîëè÷íî¿ íåðóõîìîñò³ âè÷³êóþòü

ñëóøíîãî ìîìåíòó

Æèòëî ó ìð³ÿõ
Çà äàíèìè ïîðòàëó íåðóõîìî-

ñò³ domik.ua,ó 2015 ðîö³ ö³íè íà ñòî-
ëè÷íå æèòëî ñóòòºâî êîëèâàëèñÿ.
Ó òðàâí³ ³ ëèñòîïàä³-ãðóäí³ âàð-
ò³ñòü «êâàäðàò³â» çðîñòàëà, ó ñ³÷-
í³-êâ³òí³ òà ñåðïí³ ñïîñòåð³ãàëî-
ñÿ çíèæåííÿ ö³í. Âë³òêó æ ö³íè íà
æèòëî áóëè ñòàá³ëüíèìè.

Âî÷åâèäü, ìîæíà çðîáèòè âèñ-
íîâîê, ùî âîíè ôîðìóâàëèñÿ ï³ä
óïëèâîì áàëàíñó ìð³é ïîêóïö³â ³
ïðîäàâö³â. Åêñïåðòè ó äèñêóñ³ÿõ
íàâ³òü âæèâàëè òàêèé òåðì³í ÿê
«ö³íà-íàä³ÿ». Â³ä íå¿ çàëåæèòü ÿê
ñóìà â³ðîã³äíîãî òîðãó, òàê ³ ð³ç-
ê³ñòü êîëèâàííÿ ö³í íà ðèíêó çà-
ãàëîì. Òèì íå ìåíø, ó òîìó ÷èñë³
çàâäÿêè «ö³í³-íàä³¿», ðèíêó âäà-
ëîñÿ óòðèìàòè ð³âíîâàãó ó âèçíà-
÷åíèõ ìåæàõ: îáâàëó ö³í ³ ñòàãíà-
ö³¿ ïðîòÿãîì 2015 ðîêó íå â³äáó-
ëîñÿ, õî÷à äåÿê³ åêñïåðòè íå âè-
êëþ÷àëè, ùî ö³íè ñÿãíóòü (àáî é
ñÿãíóëè) «äíà».

Ðåàëüí³ñòü êîìïðîì³ñó
Àëå ïåðø³ æ äàí³ 2016 ðîêó âè-

ÿâèëèñÿ ö³êàâèìè ó ñåíñ³ ïîøóêó
êîìïðîì³ñó ì³æ ó÷àñíèêàìè ðèí-
êó. Òàê, ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîì 2015
ðîêó, çà äàíèìè ïîðòàëó domik. ua,
ö³íè íà êè¿âñüêó íåðóõîì³ñòü ó ñå-
ðåäíüîìó âïàëè á³ëüø í³æ íà 13 %
³ ñêëàëè 1 186 äîëàð³â ÑØÀ (29 921
ãðí), õî÷à ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåí-
ò³ âîíè çðîñëè. Àëå ïðîòÿãîì ïåð-
øîãî òèæíÿ íîâîãî ðîêó ïîì³òíî¿
ö³íîâî¿ äèíàì³êè íå áóëî (áàãàòî
â ÷îìó ÷åðåç ñïàä ä³ëîâî¿ àêòèâíî-
ñò³). Òîìó ïðî ïîêàçîâ³ òðåíäè ìîæ-
íà âåñòè ìîâó áëèæ÷å äî ëþòîãî.

Àëå ðîçøàðóâàííÿ ö³í, êîòðå
ñïîñòåð³ãàëîñÿ òîð³ê, ñêîð³ø, ìà-
òèìå ïðîäîâæåííÿ. Òàê, íàïðè-
êëàä, ó 2015-ìó íàéá³ëüøå (íà
24,8 %) ïîäåøåâøàëè òàê çâàí³
«ìàëîìåòðàæêè» (êâàðòèðè ãî-
òåëüíîãî òèïó, ñòóä³¿), íàéìåíøå
(íà 11,9 %) òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè
ç ðîçä³ëüíèì ïëàíóâàííÿì ê³ì-

íàò. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, îäíîê³ìíàò-
í³ ïîìåøêàííÿ âòðàòèëè ó ìèíó-
ëîìó ðîö³ ïîíàä 20 % ó ö³í³, à äâî-
ê³ìíàòí³ êâàðòèðè — 14,4 %. Çà
ðîçòàøóâàííÿì íàéïîì³òí³øå ïî-
äåøåâøàëè îñåë³ ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ (íà 26,4 %), à îò Ïå÷åðñüê
òðèìàº ö³íè (çíèæåííÿ íà 5,6 %).

Ðîçøàðóâàííÿ ó ö³íàõ ñâ³ä÷èòü
³ ïðî ðîçøàðóâàííÿ ïîïèòó. Íàé-
ïîïóëÿðí³øèìè º ìàëåíüê³ êâàð-
òèðè, ÷åðåç ¿õíþ ïîð³âíÿíî íåâå-
ëèêó âàðò³ñòü. Â³äòàê ³ íàéïîì³ò-
í³øà äèíàì³êà ö³í ñïîñòåð³ãàëàñÿ
ïðîòÿãîì 2015 ðîêó ñàìå ó öüîìó
ñåãìåíò³. Òîæ ìîæíà î÷³êóâàòè,
ùî ó ñòîëèö³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
ïðîäàâö³ éòèìóòü íà êîìïðîì³ñ
³ç ïîêóïöÿìè ïðè îáãîâîðåíí³ óãîä
ùîäî êâàðòèð, êîòð³ êîðèñòóþòü-
ñÿ ïîïèòîì. Ç îäí³º¿ ïðè÷èíè: äå
êîíöåíòðóºòüñÿ ïîïèò, òàì ³ ïðîñ-
ò³ð äëÿ ìàíåâðó (äëÿ òîðãó) á³ëüøèé.

Ñòàð³ ñò³íè — íîâ³ ö³íè
Ïåðåä êîæíèì ïîòåíö³éíèì

ïîêóïöåì æèòëà ïîñòàº ïèòàííÿ,
äå øóêàòè êè¿âñüêó êâàðòèðó: íà
âòîðèííîìó ÷è íà ïåðâèííîìó
ðèíêó. Çà äàíèìè ³íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷íîãî ïîðòàëó «Ñòîëè÷-
íàÿ íåäâèæèìîñòü», ó ãðóäí³ 
2015-ãî, ïîð³âíÿíî ³ç ñ³÷íåì, ñåðåä-
íÿ ö³íà ïðîïîçèö³¿ íà êâàðòèðè
âòîðèííîãî ðèíêó çíèçèëàñÿ íà

15,5 % (ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåí-
ò³). Äåøåâ³ ïîìåøêàííÿ âòðàòè-
ëè ó ö³íàõ (ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåí-
ò³) ïîíàä 20 %,äîðîã³ —ëèøå 8,7 %.
Îäíàê ÿêùî çðîáèòè ïîïðàâêó íà
òå, ùî íà ñòîëè÷íîìó ðèíêó íå-
ðóõîìîñò³ ö³íè ïðèâ’ÿçàí³ äî äî-
ëàðà ÑØÀ, ó ãðèâíåâîìó åêâ³âà-
ëåíò³ âîíè çðîñëè. Äëÿ ðèíêó âòî-
ðèííî¿ íåðóõîìîñò³ — ó ä³àïàçî-
í³ â³ä 18 äî 34 %.

Âàðòå óâàãè òå, ùî â ãðóäí³ 2015
ðîêó ö³íè íà êâàðòèðè íà âòîðèí-
íîìó ðèíêó «ïðîñ³ëè» íà 0,8 % (ó
äîëàðàõ ÑØÀ). Ñêîð³ø, ç îãëÿäó íà
òðàäèö³éíî íèçüêó ä³ëîâó àêòèâ-
í³ñòü ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ, äàíèé òðåíä
çáåðåæåòüñÿ. À îòæå, ïîêóïö³ ìî-
æóòü ïðèãëåä³òè ñîá³ æèòëî çà ñèì-
ïàòè÷íèìè ö³íàìè. Âàðòî óâàãè é
òå, ùî, çà äàíèìè ïîðòàëó íåðó-
õîìîñò³ Address. ua, íà âòîðèííî-
ìó ðèíêó ñïîñòåð³ãàâñÿ äèñáàëàíñ
ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿: ëèøå òðåòè-
íà ïðîäàâö³â âèñòàâëÿëè îäíîê³ì-
íàòí³ êâàðòèðè (ùî êîðèñòóþòü-
ñÿ ïîïèòîì), òîä³ ÿê îñíîâíà ÷àñò-
êà ïîïèòó çîñåðåäæåíà ó ö³íîâî-
ìó ñåãìåíò³ äî 40 òèñ.äîëàð³â ÑØÀ.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ ç ïèòàíü
íåðóõîìîñò³ Îëåñÿ Ðîìàíèøèíà,
íèçüêèé êóï³âåëüíèé ïîïèò íà òë³
äîñòàòíüî âåëèêî¿ ïðîïîçèö³¿ çìó-
øóº ïðîäàâö³â ³òè íà ñâ³äîìå çíè-
æåííÿ ö³í. Òîæ ïðè êóï³âë³ êâàð-
òèðè åêîíîì- ÷è êîìôîðò-êëàñó
ïîêóïåöü ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà
çíèæêó â³ä 5 äî 10 %, à äëÿ ïîìåø-
êàíü ó ïðåñòèæíîìó ñåãìåíò³ ðîç-
ì³ð çíèæêè ìîæå ñêëàäàòè é 20 %.

Çàòå ñâ³æåçáóäîâàíå
Íà êîðèñòü âòîðèííîãî ðèíêó

«ãðàº» ìîæëèâ³ñòü â’¿õàòè ³ æèòè.
Îäíàê îïåðàòîðè ïåðâèííîãî ðèí-
êó æèòëà ëîâèëè íå ãàâ, à êë³ºí-
ò³â. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü õî÷à á çðîñ-
òàííÿ ê³ëüêîñò³ íîâîáóäîâ ïðîòÿ-
ãîì ðîêó íà 0,8 % (ó Êèºâ³ íà 15 %).
Ó ñòîëèö³, çà äàíèìè êîíñàëòèíãî-
âî¿ êîìïàí³¿ City Development
Solutions, ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðî-
êó ç’ÿâèëèñÿ 34 æèòëîâ³ êîìïëåê-
ñè íà ïîíàä 15 òèñ. êâàðòèð. Îêð³ì
òîãî, ñòîëè÷í³ äåâåëîïåðè äåäàë³
÷àñò³øå çàïóñêàþòü ðåêëàìí³ àê-
ö³¿, ïðîãðàìè ëîÿëüíîñò³ ç ìåòîþ
çàëó÷èòè ³íâåñòîð³â. ² õî÷à ó Êè-
ºâ³ â ãðóäí³ 2015 ðîêó ïîì³òíî çðîñ-
ëà ê³ëüê³ñòü óãîä íà âòîðèííîìó

ðèíêó æèòëà, ó ïåðâèííîãî º ïåð-
ñïåêòèâà. Ïåðø çà âñå — ö³íîâà.

Îñê³ëüêè ö³íè íà íîâîáóäîâè îá-
÷èñëþþòüñÿ ó ãðèâíÿõ,òî íîì³íàëü-
íî âàðò³ñòüîäíîãî êâàäðàòíîãî ìåò-
ðà êâàðòèðè íà ïåðâèííîìó ðèíêó
Êèºâà, çà äàíèìè ²ÀÏ «Ñòîëè÷íàÿ
íåäâèæèìîñòü»,çðîñëà òîð³ê á³ëüø
í³æ íà 30 % (ó ãðóäí³ äî ñ³÷íÿ 2015-
ãî) ³ ñêëàëà, ñòàíîì íà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü ìèíóëîãî ðîêó, 22 692 ãðí çà
îäèí êâàäðàòíèé ìåòð. Àëå ðåàëü-
íî, íàâ³òü ç ïîïðàâêîþ íà äåâàëü-
âàö³þ ãðèâí³, ö³íè íà ïåðâèííîìó
ðèíêó íèæ÷³ çà âòîðèííèé,äå êâàä-
ðàòíèé ìåòð ó ãðóäí³ 2015 ðîêó êîø-
òóâàâ áëèçüêî 30 òèñ. ãðí. Ð³çíèöÿ
ó 7 òèñ. ãðí äîâîë³ â³ä÷óòíà.

Ïðè öüîìó ñòîëè÷í³ äåâåëîïå-
ðè òîð³ê íàäàâàëè îñîáëèâî¿ óâà-
ãè êîìôîðòíîìó ïëàíóâàííþ ³í-
ôðàñòðóêòóð òà çðó÷íîñò³ ïðîæè-
âàííÿ. Òîáòî, ïîñòóïîâî ïåðåõî-
äèëè íà ïîëå «êîíêóðåíòà», íàäà-
þ÷è ñâî¿ì ïðîåêòàì äåÿêèõ ïåðå-
âàã âòîðèííîãî ðèíêó.

Äèêòàò áþäæåòó
Ó 2016 ðîö³ íà ðèíêó ñòîëè÷íî¿

æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïàíóâàòè-
ìå ïîòÿã äî ñêðîìíîñò³ òà ì³í³-
ìàëüíîãî ìåòðàæó. ßê çàçíà÷èëà
äèðåêòîð îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷íèõ êîí-
ñàëòèíãîâèõ êîìïàí³é ßðîñëàâà
×àïêî, íåçàëåæíî â³ä ìåòè ïðè-
äáàííÿ æèòëà, äëÿ ïîêóïöÿ îäíèì
³ç íàéá³ëüø âàæëèâèõ ÷èííèê³â çà-
ëèøàºòüñÿ ö³íà òà çàãàëüíèé áþ-
äæåò êóï³âë³. Íà äóìêó Ìèõàéëà
Àðòþõîâà, êåðóþ÷îãî äèðåêòîðà
îäí³º¿ ç êè¿âñüêèõ êîìïàí³é, ö³íè
ó ãðèâíÿõ íå çðîñòàòèìóòü, çà âè-
êëþ÷åííÿì ñèòóàö³¿, êîëè êóðñ äî-
ëàðà ÑØÀ âèéäå ç «êîðèäîðó» á³ëüø
í³æ íà 10 %. Çà ñòðèáêà êóðñó, íà-
ïðèêëàä, äî 35 ãðí çà îäèí äîëàð
ÑØÀ, ö³íè ó ãðèâí³ ï³äí³ìóòüñÿ íà
15-20 %, à ó äîëàðîâîìó åêâ³âàëåí-
ò³ âïàäóòü íà ò³ æ 15-20 %.

Ç îãëÿäó íà òå, ùî ïîïèò ïðîäîâ-
æóâàòèìå êîíöåíòðóâàòèñÿ íà äå-
øåâîìó æèòë³, ïîïóëÿðíèìè áó-
äóòü ìàëîìåòðàæêè òà êâàðòèðè-
ñòóä³¿. Íàâðÿä ÷è âàðòî î÷³êóâàòè
íà ö³íîâå «ðàë³ âíèç» òà çìàãàí-
íÿ çíèæîê, îñê³ëüêè êîæíà áóäî-
âà óñå æ òàêè ìàº ñîá³âàðò³ñòü. Àëå
ãðà ö³íàìè ìàòèìå ïðîäîâæåííÿ,
õî÷à é îáìåæåíî. Òîæ òðåáà ïèëü-
íóâàòè �

Íàéïåðøå, ùî ñïàäàº íà äóìêó ïðè ñëîâ³ «íåðóõîì³ñòü» —

öå æèòëî.Ó Êèºâ³ ö³íè íà íüîãî ïðîòÿãîì 2015 ðîêó,ïîïðè òåí-

äåíö³¿ äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ óãîä, êîëèâàëèñÿ ÿê âíèç, òàê

³ âãîðó. ×îãî ÷åêàòè öüîãîð³÷?
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Ñòîëè÷í³ äåâåëîïåðè òîð³ê íàäàâàëè îñîáëèâî¿ óâàãè êîìôîðòíîìó ïëàíóâàííþ ³íôðàñòðóêòóð òà çðó÷íîñò³ ïðîæèâàííÿ

Ó ñòîëèö³ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó ç’ÿâèëèñÿ 34 æèòëîâ³ êîìïëåêñè 
íà ïîíàä 15 òèñ. êâàðòèð 
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