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ÏÈÒÀÍÍß óñòàíîâêè ãàçîâèõ ë³-
÷èëüíèê³â äîñ³ íå ñòîÿëî òàê ãîñ-
òðî, ÿê çàðàç.Ó ñòîëèö³ ÷èìàëî ñ³-
ìåé, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ áëàêèòíèì
ïàëèâîì äëÿ îá³ãð³âó âîäè òà ïðè-
ãîòóâàíí³ ¿æ³, íå ìàþòü çàñîá³â
îáë³êó. Â êîìïàí³¿ «Êè¿âãàç» ñòóð-
áîâàí³ òèì, ùî ìåøêàíö³ íàâìèñ-
íî íå â³äêðèâàþòü äâåð³ äëÿ óñ-
òàíîâêè ë³÷èëüíèê³â. «Âñå öå áåç-
êîøòîâíî — ³ ë³÷èëüíèê, ³ óñòà-
íîâêà. Ó íàñ çàêóïëåíå âñå ³íøå
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. Ïðîáëåìà
â òîìó, ùî ÷àñòèíà ñïîæèâà÷³â
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä âñòàíîâëåííÿ
ïðèëàä³â îáë³êó, íå äîïóñêàº â
êâàðòèðè ïðåäñòàâíèê³â «Êè¿âãà-

çó». Âîäíî÷àñ º çàêîí, ÿêèé ì³ñ-
òèòü íîðìó, ùî çîáîâ’ÿçóº íàøó
êîìïàí³þ â³äêëþ÷àòè àáîíåíò³â
ïðè ñïîæèâàíí³ áëàêèòíîãî ïà-

ëèâà áåç ë³÷èëüíèêà»,— çàçíà÷èâ
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òàðèô-
íî¿, ³íâåñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè ³
ïëàò³æíî-ðîçðàõóíêîâèõ âçàº-
ìîâ³äíîñèí ÍÊÐÅÊÏ Àíäð³é Êî-
æåâíèêîâ. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ç çàãàëü-
íèõ ïèòàíü ÏÀÒ «Êè¿âãàç» Þð³é
Ëåáåäºâ ïîâ³äîìèâ, ùî íà ñüîãî-

äí³ 36,5 òèñ. êâàðòèð âæå îñíàùå-
í³ ïðèëàäàìè îáë³êó ãàçó,ùå áëèçü-
êî 12 òèñ. îñåëü — í³. «Ëèøå äåñÿ-
òà ÷àñòèíà êâàðòèð, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóþòü ãàç äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³,
ìàþòü ïðèëàäè îáë³êó. Íà æàëü,
ìè ìàºìî òèñÿ÷³ âèïàäê³â â³äìîâ
ëþäåé â³ä âñòàíîâëåííÿ ïðèëà-
ä³â àáî íåäîïóùåííÿ ó ïîìåø-
êàííÿ êîìóíàëüíèê³â äëÿ âñòà-

íîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â. Ìè çàêëè-
êàºìî êèÿí ï³òè íàçóñòð³÷ ïðîçî-
ðîìó íàðàõóâàííþ ïîñëóãè, àäæå
ìè ïîâèíí³ ä³ÿòè â ðàìêàõ Çàêî-
íó Óêðà¿íè. Ãàçîâèé ë³÷èëüíèê —
öå êîìïàêòíèé åðãîíîì³÷íèé ïðè-
ñòð³é»,— ïîÿñíþº çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ. Ùî ñòîñóºòüñÿ îáëàäíàííÿ ë³-

÷èëüíèêàìè îñåëü, ÿê³ ìàþòü ëè-
øå ãàçîâó ïëèòó äëÿ ïðèãîòóâàí-
íÿ ¿æ³, òî çàðàç ïðèéíÿòî ð³øåí-
íÿ âñòàíîâëþâàòè çàãàëüíîáóäèí-
êîâ³ ïðèëàäè îáë³êó. Êðàéí³é òåð-
ì³í äëÿ âñòàíîâëåííÿ òàêèõ ë³-
÷èëüíèê³â — 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó �

Ó ì³ñò³ áåç çàñîá³â îáë³êó ãàçó çàëèøàºòüñÿ á³ëüø
ÿê 600 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â. Êîìïàí³ÿ «Êè¿âãàç» çî-
áîâ’ÿçàíà â³äêëþ÷àòè áëàêèòíå ïàëèâî ìåøêàí-
öÿì êâàðòèð, ÿê³ ìàþòü âîäîíàãð³âí³ óñòàíîâêè,
àëå äîñ³ íå ìàþòü ë³÷èëüíèê³â. Âîäíî÷àñ ó êîìïà-
í³¿ çàçíà÷àþòü: ïðèëàäè îáë³êó º ³ âîíè áåçêîø-
òîâí³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Íå ÷åêàþ÷è 
ïåðåâèùåííÿ 
åï³äåì³îëîã³÷íîãî 
ïîðîãó, ìè óõâàëèëè 
ð³øåííÿ ââåñòè 
êàðàíòèí ó ñòîëèö³»

Íå ÷åêàþ÷è íà ïåðåâèùåííÿ åï³-

äåì³îëîã³÷íîãî ïîðîãó, ñòîëè÷íà

âëàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ç ñóáîòè, 16

ñ³÷íÿ, çàïðîâàäèòè êàðàíòèí â çà-

êëàäàõ îñâ³òè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,

óñòàíîâàõ ì³ñòà Êèºâà òà ââåñòè îá-

ìåæåííÿ íà ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íèõ

çàõîä³â ó ñòîëèö³. Ïðî öå ìåð Êè-

ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ ï³ä ÷àñ íà-

ðàäè ³ç çàñòóïíèêàìè òà êåð³âíè-

êàìè ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåíò³â

ùîäî ñèòóàö³¿ ³ç ñåçîííèìè çàõâî-

ðþâàííÿìè íà ãðèï òà ÃÐÂ² ó ì³ñò³.

«Ìè íå áóäåìî î÷³êóâàòè, ïîêè

áóäå ïåðåâèùåíèé åï³äåì³îëîã³÷-

íèé ïîð³ã ñåçîííèõ çàõâîðþâàíü ó

ñòîëèö³ ³ óõâàëèëè ð³øåííÿ ââåñòè

ç ñóáîòè êàðàíòèí ó Êèºâ³ äëÿ íå-

äîïóùåííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ñåçîí-

íèõ çàõâîðþâàíü. Öå ïðåâåíòèâíèé

çàõ³ä, àäæå ìè áà÷èìî íåãàòèâíó

äèíàì³êó ùîäî ê³ëüêîñò³ õâîðèõ.

Âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³÷í³ñòü â³ðóñó ³

âàæê³ óñêëàäíåííÿ â³ä ãðèïó, ìè ìàº-

ìî óïåðåäèòè ðîçïîâñþäæåííÿ ñå-

çîííèõ çàõâîðþâàíü»,— íàãîëîñèâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð ñòîëèö³ äîäàâ, ùî Êè¿â ñòî-

â³äñîòêîâî çàáåçïå÷åíèé ïðîòèâ³-

ðóñíèìè çàñîáàìè, ÿê³ áóëè çàêóï-

ëåí³, çîêðåìà, ³ íà çåêîíîìëåí³ çà

ðåçóëüòàòàìè áþäæåòíîãî ðîêó êîø-

òè.

Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ çâåðíóâñÿ

äî âëàñíèê³â àïòå÷íèõ ìåðåæ ùîäî

íåäîïóùåííÿ ï³äíÿòòÿ ö³í íà ïðî-

òèâ³ðóñí³ òà ³ìóíîñòèìóëþþ÷³ çàñî-

áè ³ â³òàì³íè.

Ïðîô³ëàêòè÷íèé êàðàíòèí ó ñòî-

ëèö³ áóäå ââåäåíèé ç ñóáîòè, 16 ñ³÷-

íÿ, ³ òðèâàòèìå äî ïîêðàùåííÿ åï³-

äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ì³ñò³.

«Êè¿âàâòîäîð» ïðîñèòü
âîä³¿â íå çàëèøàòè 
àâòî íà óçá³÷÷ÿõ äîð³ã

Ç ìåòîþ áåçïåðåøêîäíîãî ïðèáè-

ðàííÿ çàëèøê³â ñí³ãó ï³äïðèºìñòâà

êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòî-

äîð» ñï³ëüíî ç ïàòðóëüíîþ ïîë³ö³ºþ

ì³ñòà Êèºâà ïðîäîâæóþòü çâ³ëüíÿòè

ñìóãè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â³ä

ïðèïàðêîâàíèõ ³ç ïîðóøåííÿì ïðà-

âèë äîðîæíüîãî ðóõó àâòîìîá³ë³â.

Çîêðåìà, íåùîäàâíî íà âóëèö³ Ñàê-

ñàãàíñüêîãî áóëè åâàêóéîâàí³ ìàøèíè,

ÿê³ çàëèøèëè âîä³¿ íà óçá³÷÷³ äîðî-

ãè.

Ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè âêîòðå

íàãàäóþòü âëàñíèêàì ïðèâàòíîãî

òðàíñïîðòó, ùî ïàòðóëüíîþ ïîë³-

ö³ºþ áóäóòü åâàêóéîâàí³ àâòîìîá³-

ë³, ÿê³ ïðèïàðêîâàí³ ó íåäîçâîëå-

íèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ ³ç ïîäàëüøèì

âèïèñóâàííÿì øòðàô³â òà äîñòàâ-

êîþ àâòî íà ñïåö³àëüí³ øòðàôí³ ìàé-

äàí÷èêè.

íîâèíè

Ñïðàâåäëèâèé îáë³ê
� Ó ñòîëèö³ òðèâàº êàìïàí³ÿ ç³ âñòàíîâëåííÿ ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â ó êâàðòèðàõ êèÿí
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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3.2.9.�Звіт�вати�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�ви�онання�затверджених�по�аз-

ни�ів�виробничо-�осподарсь�ої�діяльності�Підприємства.

4.�Управління�Підприємством

4.1.�Управління�Підприємством�здійснюється�відповідно�до�цьо�о�Стат�т��на�основі�поєднан-

ня�прав�власни�а�щодо��осподарсь�о�о�ви�ористання�сво�о�майна�і�принципів�самовряд�ван-

ня�тр�дово�о��оле�тив�.

4.2.�Підприємство�очолює�начальни�,�я�ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�поса-

ди�Київсь�им�місь�им��оловою�на��онтра�тній�основі�за�поданням�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів�і�дире�торів�Департамент��жит-

лово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�та�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�по�одженим�із�першим�за-

ст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

4.3.�Начальни��Підприємства���ладає�тр�дові�до�овори�(�онтра�ти,���оди)�з�працівни�ами

Підприємства,�заохоч�є�їх�і�на�ладає�стя�нення���межах�за�онодавства�У�раїни.

4.4.�Начальни�:�

діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о���відносинах�з�іншими�юридич-

ними�особами�та��ромадянами,���ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�на�ази,�від�риває�рах�н-

�и�в��становах�бан�ів�У�раїни�та�ор�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни�за�по�оджен-

ням�з�ор�анами,�до�сфери��правління�я�их�віднесено�Підприємство;

забезпеч�є�ви�онання�а�тів�Власни�а�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на�Підприємство�завдань,�ви-

�онання�фінансових�планів,�дотримання�норм�охорони�праці,�ефе�тивне�ви�ористання�та�охо-

рон��майна,�за�ріплено�о�за�Підприємством,�дотримання�за�онодавства�У�раїни;

забезпеч�є�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�до-

ходів,�не�прип�с�аючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним

фінансовим�планом;

визначає�стр��т�р��Підприємства,�встановлює�чисельність�працівни�ів�і�затвердж�є�штатний

розпис�та�посадові�інстр��ції;

здійснює�інші,�віднесені�до�йо�о��омпетенції�ф�н�ції�щодо��правління�Підприємством.

4.5.�Заст�пни�и�начальни�а�Підприємства,��ерівни�и�та�спеціалисти�стр��т�рних�підрозділів,

інші�працівни�и�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�них�начальни�ом�Підприємства.

4.6.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�становлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю�працею�бер�ть

�часть���йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор��або�інших�форм,�що�ре��люють�тр�дові

відносини�працівни�ів�з�Підприємством.

4.6.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�становлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю�працею�бер�ть

�часть���йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор��або�інших�форм,�що�ре��люють�тр�дові

відносини�працівни�ів�з�Підприємством.

4.7.�Інтереси�тр�дово�о��оле�тив��представляє�профспіл�овий��омітет�Підприємства.�Пов-

новаження�тр�дово�о��оле�тив��Підприємства�реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�вибор-

ним�ор�аном —�профспіл�овим��омітетом,�члени�я�о�о�обираються�відповідно�до�стат�т��проф-

спіл�и�на�зборах�або��онференціях�тр�дово�о��оле�тив�.

4.8.�Профспіл�овий��омітет:

4.8.1.�Гот�є�матеріали�для�роз�ляд��на�за�альних�зборах�або��онференціях.

4.8.2.�Контролює�ви�онання�рішень,�прийнятих�на�за�альних�зборах,��онференціях.

4.8.3.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�деле�овані�йом��за�альними�зборами�та��оле�тивним�до�овором.

4.9.�Коле�тивний�до�овір���ладається�між�адміністрацією�Підприємства�та�профспіл�овим�чи

іншим��повноваженим�на�представництво�тр�довим��оле�тивом�ор�аном�і�не�може�с�перечи-

ти�за�онодавств��У�раїни.�Право�підписання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�адміністрації�Під-

приємства�надається�начальни�ові�Підприємства.

4.10.�Коле�тивний�до�овір�реєстр�ється���встановленом��поряд��.

4.11.�Коле�тивним�до�овором�ре��люються�виробничі,�тр�дові�та�соціально-е�ономічні�відно-

сини�і��з�одження�інтересів�працівни�ів�з�адміністрацією�Підприємства.

5.�Стат�тний��апітал,�майно�та��ошти�Підприємства

5.1.�Майно�Підприємства�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�за�ріплюється�за�Підприємством�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

5.2.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

майно�та��ошти,�передані�Підприємств��Власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод��ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь�ої�діяльності;

�редити�бан�ів�та�інших��редиторів;

інші�джерела,�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

5.3.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�діяльності

Підприємства�є�приб�то�.

5.4.�Приб�то��Підприємства,�після�сплати�подат�ів�та�інших�платежів�до�бюджет�,�ви�орис-

тов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.�Відрах�вання�частини

приб�т���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд��,�визначеном��Власни�ом.

5.5.�Стат�тний��апітал�Підприємства�становить�10 350 869��рн�00��оп.�(десять�мільйонів�триста

п’ятдесят�тисяч�вісімсот�шістдесят�дев’ять��ривень),�я�ий�сформований�за�рах�но���рошово�о

внес���власни�а�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2015�ро���№ 89/954.

6.�Фінансово-�осподарсь�а�діяльність�Підприємства

6.1.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльно-

сті�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни.�Фінансова�звітність�Підприємства�надається�до�Департамент���ом�нальної�власності

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

в��становленом��поряд��.

6.2.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�ревізія�йо�о�фінансово-�осподарсь�ої�діяльно-

сті�здійснюється�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

6.3.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�Підприємством�шляхом

с�ладання���поряд���та�за�формою,�що�визначаються�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�ю-

ться�Департаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

6.4.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�фор-

мою,�що�визначаються�Департаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

7.�Припинення�Підприємства

7.1.�Припинення�Підприємства�здійснюється�шляхом�йо�о�лі�відації�або�реор�анізації�(злит-

тя,�приєднання,�поділ,�перетворення)�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�або�рішен-

ня�с�д����випад�ах,�передбачених�за�оном�У�раїни.

7.2.�При�реор�анізації�та�лі�відації�Підприємства�працівни�ам��арант�ється�додержання�їх-

ніх�прав�та�за�онних�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

7.3.�Майно,�що�залишилось�після�розрах�н�ів�з��редиторами,�ви�ористов�ється�за�рішенням

власни�а.

7.4.�Підприємство�припиняється�з�дня�внесення�запис��про�йо�о�припинення�до�Єдино�о

державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців.

8.�Внесення�змін�до�Стат�т�

8.1.�Зміни�до�Стат�т��вносяться���поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни�та�підля-

�ають�державній�реєстрації.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 931 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради Укра$
їни від 17 липня 2015 року № 645$VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільсь$
ких, селищних, міських голів у 2015 році», постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року
№ 674 «Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру ви$
борців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих вибо$
рах», постанови Центральної виборчої комісії України від 09 вересня 2015 року № 238 «Про затвердження
Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів депу$
татів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року та на виготовлення органами ве$
дення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень», підпункту 21.5 пункту 21 рі$
шення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

1.�Врах�вати�збільшення�надходжень�до�за�аль-

но�о�фонд��бюджет��міста�Києва�за��одом��ла-

сифі�ації�доходів�бюджет��41�037�000�«С�бвен-

ція�з�державно�о�бюджет��місцевим�бюджетам

на�проведення�виборів�деп�татів�місцевих�рад

та�сільсь�их,�селищних,�місь�их��олів»�на�с�м�

23 686,1�тис.��рн.

2.�Спрям�вати��ошти�с�бвенції,�зазначеної��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження:

2.1.�На�під�отов���і�проведення�виборів�де-

п�татів�місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,

місь�их��олів�25�жовтня�2015�ро�����с�мі�23 555,6

тис.��рн��оловном��розпорядни����оштів —�Ки-

ївсь�ій�місь�ій�раді�(Се�ретаріат�)�за��одом�тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�250�203�«Проведення�вибо-

рів�деп�татів�місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищ-

них,�місь�их��олів».

2.2.�На�ви�отовлення�ор�анами�ведення�Дер-

жавно�о�реєстр��виборців�спис�ів�виборців�та�імен-

них�запрошень���с�мі�130,5�тис.��рн��оловним�роз-

порядни�ам��оштів —�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям�за��одом�тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�250�203�«Проведення�виборів

деп�татів�місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,

місь�их��олів»�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

жавної�адміністрації)�врах�вати�в�азані�в�п�н�-

тах�1,�2�цьо�о�розпорядження�зміни���прое�ті

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення

змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міста

Києва�на�2015�рі�».

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

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

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

ділом�обов’я�ів.
Голова В. Кличко

Додато�

До�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�Державної�адміністрації)�

від�23.09.2015�№�931

Розподіл субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами 

ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
№п/п Головний розпорядник коштів сума  (тис. грн)

1 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 12,0

2 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 15,3

3 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 16,8

4 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 13,3

5 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 13,9

6 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 8,8

7 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 10,8

8 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 15,1

9 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 14,4

10 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 10,1

Разом 130,5

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження змін до схеми розміщення засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

Розпорядження № 952 від 25 вересня 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України

«Про столицю України — місто$герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», врахову$
ючи Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку спо$
живчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правила
дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Єдині
правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ни$
ми та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, наказ Мі$
ністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затверджен$
ня Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23
липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»,
Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, рішення Київської міської ради від 24 лютого 201 1 року № 56/5443 «Про затвердження Поряд$
ку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соці$
ально$культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціо$
нарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року № 300 «Про затвердження Порядку розміщен$
ня засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торго$
вельної мережі в місті Києві», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 09
квітня 2015 року за № 52/1163, з метою доповнення переліку можливих місць розміщення засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва, в межах функцій органу місцевого самовря$
дування:

Затвердити�зміни�до�схеми�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�в�місті�Києві,�затвердженої�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�23�липня�2015�ро���№ 731,�що�додаються.

Голова В. Кличко
Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про продовження строку дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 953 від 25 вересня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек$
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон$
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ$
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розміщен-

ня�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�розпорядження����іль�ості�59�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпо-

рядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро���їх

дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�вимо-

�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої

ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розта-

ш�вання�відповідних�ре�ламних�засобів,—�до

настання�та�их�змін���за�альномісь�их�вимо-

�ах�(підходах).

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 утворення Київської міської комісії з узгодження обсягу 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення

та постачання гарячої води, послуги з централізованого 
водопостачання, водовідведення, що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню
Розпорядження № 958 від 25 вересня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 375 «Питання погашення у
2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, по$
слуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постача$
лися населенню»:

1.�Утворити�Київсь���місь����омісію�з��з�оджен-

ня�обся���забор�ованості�з�різниці�в�тарифах�на

теплов��енер�ію,�опалення�та�постачання��аря-

чої�води,�посл��и�з�централізовано�о�водопос-

тачання,�водовідведення,�що�вироблялися,�транс-

порт�валися�та�постачалися�населенню.

2.�Призначити�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�Пет-

ра�Оле�сандровича��оловою�Київсь�ої�місь�ої��о-

місії�з��з�одження�обся���забор�ованості�з�різ-

ниці�в�тарифах�на�теплов��енер�ію,�опалення�та

постачання��арячої�води,�посл��и�з�централізо-

вано�о�водопостачання,�водовідведення,�що�ви-

роблялися,�транспорт�валися�та�постачалися�на-

селенню�(далі –�Комісія).

3.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�Пантелеєв��П.�О.�сформ�вати

та�затвердити�с�лад�Комісії.

4.�Комісії���своїй�діяльності��ер�ватися�по-

становою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�04

червня�2015�ро���№ 375�«Питання�по�ашен-

ня���2015�році�забор�ованості�з�різниці�в�та-

рифах�на�теплов��енер�ію,�опалення�та�пос-

тачання��арячої�води,�посл��и�з�централізо-

вано�о�водопостачання,�водовідведення,�що

вироблялися,�транспорт�валися�та�постача-

лися�населенню».

5.�Встановити,�що�розрах�н�и�обся�ів�забор-

�ованості�з�різниці�в�тарифах�на�теплов��енер-

�ію,�опалення�та�постачання��арячої�води,�посл�-

�и�з�централізовано�о�водопостачання,�водовід-

ведення�по�одж�ються�Департаментом�е�ономі-

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

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

ністрації)�та�Департаментом�житлово-�ом�наль-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�я�ий�та�ож�здійснює�ор�анізаційне�за-

безпечення�роботи�Комісії.

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

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

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 04 червня 2003 року № 959 

«Про реєстрацію Статуту болгарської релігійної 
громади Української Православної Церкви 

парафії на честь Святих рівноапостольних Мефодія і Кирила 
у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 965 від 25 вересня 2015 року
Відповідно до етапі 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради болгарської релігійної громади Укра$
їнської Православної Церкви парафії на честь Святих рівноапостольних Мефодія і Кирила у Дарницькому райо$
ні м. Києва від 07 липня 2015 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 24
травня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

�ої�державної�адміністрації�від�04�червня

2003�ро���№ 959�«Про�реєстрацію�Стат�т�

бол�арсь�ої�релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої

Православної�Цер�ви�парафії�на�честь�Свя-

тих�рівноапостольних�Мефодія�і�Кирила��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���розпорядження�слова�«бол-

�арсь�ої�релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�Цер�ви�парафії�на�честь�Святих

рівноапостольних�Мефодія�і�Кирила���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва»�замінити�словами�«ре-

лі�ійної�ор�анізації�«Бол�арсь�а�релі�ійна��ро-

мада�Святих�рівноапостольних�Мефодія�і�Ки-

рила�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«бол�арсь�ої

релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої�Православ-

ної�Цер�ви�парафії�на�честь�Святих�рівно-

апостольних�Мефодія�і�Кирила���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва»�замінити�словами�«ре-

лі�ійної�ор�анізації�«Бол�арсь�а�релі�ійна��ро-

мада�Святих�рівноапостольних�Мефодія�і�Ки-

рила�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва».

2.� Зареєстр�вати� зміни� до� Стат�т��

бол�арсь�ої�релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої

Православної�Цер�ви�парафії�на�честь�Свя-

тих�рівноапостольних�Мефодія�і�Кирила��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�зареєстрова-

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

жавної�адміністрації�від�04�червня�2003�ро-

���№ 959,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

Голова В. Кличко

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва 

приватної середньої школи 
(загальноосвітньої школи І$ІІІ ступенів) в 3$а мікрорайоні 

житлового масиву Оболонь 
на проспекті Героїв Сталінграда, 10$В у Оболонському районі

Розпорядження № 961 від 25 вересня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По$

ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації то$
що об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно$транспортної
інфраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) від 06 березня 2015 року № 208 «Про проведення інвестиційного конкурсу із за$
лучення інвестора до будівництва приватної середньої школи із 3$а мікрорайоні житлового масиву Оболонь
па проспекті Героїв Сталінграда, 10$В у Оболонському районі», в межах функцій органу місцевого самовря$
дування:

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

л�чення�інвестора�до�б�дівництва�приватної

середньої�ш�оли�(за�альноосвітньої�ш�оли

І-ІІІ�ст�пенів)�в�3-а�мі�рорайоні�житлово�о

масив��Оболонь�на�проспе�ті�Героїв�Сталін-

�рада,�10-В���Оболонсь�ом��районі�(прото-

�ол�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�за-

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

ництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�

об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призна-

чення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженер-

но-транспортпої� інфрастр��т�ри�міста�Ки-

єва�від�08�вересня�2015�ро���№ 76/2015)�то-

вариство�з�обмеженою�відповідальністю

«ФРАНЦУЗЬКИЙ�ЛІЦЕЙ�ІМЕНІ�АННИ�КИЇВ-

СЬКОЇ»�(ідентифі�аційний��од – 33�155�713).

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

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

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

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

реможцем��он��рс��та�замовни�ом�реаліза-

ції�прое�т� —�Оболонсь�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією.

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

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

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада християн віри євангельської «Обрані Богом»

у Голосіївському районі м. Києва»
Розпорядження № 942 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву гро$
мадян від 01 вересня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 21 серпня 2015 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�християн�віри�єван�ельсь�ої

«Обрані�Бо�ом»���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Української Православної Церкви на честь

Святої Трійці у Солом’янському районі м. Києва»
Розпорядження № 944 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 01 вересня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 01 вересня 2015 ро$
ку № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�У�раїнсь�ої�Православної

Цер�ви�на�честь�Святої�Трійці���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
В. Кличко
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Про утворення робочої групи 
з питань опрацювання практичних кроків 

щодо реалізації пропозицій експертів Світового банку 
по оптимізації та розвитку транспортної схеми міста Києва

Розпорядження № 921 від 18 вересня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра)

їні», рішення Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року № 422/9910 «Про розробку інтегрованого плану
розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони» та з метою опрацювання прак)
тичних кроків щодо реалізації пропозицій експертів Світового банку по оптимізації та розвитку транспортної
схеми міста Києва:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�питань�опрацю-

вання�пра�тичних��ро�ів�щодо�реалізації�про-

позицій�е�спертів�Світово�о�бан���по�оптиміза-

ції�та�розвит���транспортної�схеми�міста�Ки-

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

2.�Затвердити�Положення�про�робоч���р�п�

з�питань�опрацювання�пра�тичних��ро�ів�що-

до�реалізації�пропозицій�е�спертів�Світово�о

бан���по�оптимізації�та�розвит���транспортної

схеми�міста�Києва,�що�додається.

3.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям,��ом�нальним

підприємствам,��становам,�ор�анізаціям�з�мет-

�ою�належної�роботи�робочої��р�пи�з�питань

опрацювання�пра�тичних��ро�ів�щодо�реаліза-

ції�пропозицій�е�спертів�Світово�о�бан���по

оптимізації�та�розвит���транспортної�схеми�міс-

та�Києва�відповідно�до��омпетенції�надавати

необхідн��інформацію�за�її�запитами.

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

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

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

Додат�и	не	др�ються.	

Ознайомитися	з	ними	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про перекладання теплової мережі до житлових будинків 
з об’єктами обслуговування населення та паркінгом 
на вул. Онуфрія Трутенка, З у Голосіївському районі

Розпорядження № 925 від 21 вересня 2015 року
Відповідно до статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20, 21 Закону України «Про

автомобільні дороги», рішення Київської міської ради від 28 жовтня 2010 року № 188/5000 «Про надання
Службі безпеки України земельної ділянки для житлового будівництва на вул. Онуфрія Трутенка, 3 у Голо)
сіївському районі м. Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 ро)
ку № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово)транспортних спорудах міста», з метою під)
вищення надійності, стабільного функціонування інженерних систем в місті Києві, враховуючи звернення
Служби безпеки України від 04 серпня 2015 року № 19/2)3762, в межах функцій органу місцевого самовряду)
вання:

1.�Сл�жбі�безпе�и�У�раїни���термін�з�30�ве-

ресня�2015�ро���до�15�травня�2016�ро���від-

повідно�до�розробленої�та�затвердженої�в��с-

тановленом��поряд���прое�тно-�ошторисної�до-

��ментації�здійснити�роботи�з�пере�ладання

теплової�мережі�до�житлово�о�б�дин���з�об’є�-

тами�обсл��ов�вання�населення�та�пар�ін�ом

до�б�дин���на�в�л.�Он�фрія�Тр�тен�а,�3,�а�са-

ме:

на�ділянці�від�ТК�201У�до�ТК�401У�із�збіль-

шенням�існ�ючих�діаметрів�тр�бопроводів�з�2

DN 250�на�2�DN 400�орієнтовною�довжиною

195�по�.�м;

від�ТК�401У�DN 250�до�об’є�та�теплопоста-

чання�орієнтовною�довжиною�250�по�.�м.

Перехід�в�л.�Михайла�Ломоносова�здійсни-

ти�від�ритим�способом�з�част�овим�розриттям

проїзної�частини�та�тимчасовим�обмеженням

р�х��транспорт��в�місцях�ви�онання�робіт.

2.�Сл�жбі�безпе�и�У�раїни:

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

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

дівельних�робіт.

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

державної�автомобільної� інспе�ції�ГУ�МВС

У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової�ор�ані-

зації�дорожньо�о�р�х��на�період�ви�онання�ро-

біт.

2.3.�Під�час�ви�онання�робіт�дотрим�ватись

Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.4.�До�почат���ви�онання�робіт�встановити

відповідні�дорожні�зна�и,�о�орож�,�освітлення,

си�нальні�ліхтарі,�необхідн���іль�ість�пішохід-

них�міст�ів�та�забезпечити�безпечний�прохід

пішоходів�в�місцях�ви�онання�робіт.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити

по�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо-

�о�на�повн��ширин��проїзної�частини�по�всій

довжині�розриття,�а�трот�арів�на�всю�шири-

н� —�фі��рними�елементами�мощення�та�пе-

редати�їх�за�а�том��ом�нальном��підприєм-

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

ремонт��та��триманню�автомобільних�шляхів

та�спор�д�на�них�Голосіївсь�о�о�район�»�м.

Києва.

3.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення

робіт�з�б�дівництва�інженерних�мереж�це�май-

но�безоплатно�передається�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити���встановленом��поряд���спи-

сання�демонтовано�о�майна�та�зарах�вання

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

мади�міста�Києва�теплових�мереж,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

часне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�заст�пни-

�а�начальни�а�Департамент���осподарсь�о�о

забезпечення�Сл�жби�безпе�и�У�раїни�За-

с�ць�о�о�Валерія�Геор�ійовича.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до списку осіб, 
зарахованих до кадрового резерву на 2015 рік 

для державної служби на посади спеціалістів апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 857 від 9 вересня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2001 року № 199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для держав)
ної служби» та рішення конкурсної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18 серпня 2015 року:

1.�Затвердити�зміни�до�спис���осіб,�зара-

хованих�до��адрово�о�резерв��на�2015�рі��для

державної�сл�жби�на�посади�спеціалістів�апа-

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

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

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�31��р�дня�2014

ро���№ 1577,�що�додаються.

2.�Керівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�в�місячний�термін�за-

твердити�особисті�річні�плани�працівни�ів,�за-

рахованих�до��адрово�о�резерв�.

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

рядження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про внесення змін до підпункту 1.2 пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 вересня 2015 року № 907 

«Про направлення до м. Лондон 
(Сполучене Королівство Великої Британії 

та Північної Ірландії)»
Розпорядження № 927 від 21 вересня 2015 року

У зв’язку зі зміною терміну відрядження першого заступника голови Київської міської державної адмініс)
трації Ніконова І. В. до м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії):

У�підп�н�ті�1.2�п�н�т��1�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�16

вересня�2015�ро���№ 907�«Про�направлення�до

м.�Лондон�(Спол�чене�Королівство�Вели�ої

Британії�та�Північної�Ірландії)»�слова�та�циф-

ри�«22�вересня»�замінити�словами�та�цифра-

ми�«21�вересня».

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 09 квітня 2015 року № 346 

«Про затвердження адресних переліків 
для виконання робіт з капітального ремонту 
житлового фонду для облаштування ігрових

та спортивних майданчиків міста Києва у 2015 році»
Розпорядження № 926 від 21 вересня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово)комунальні по)
слуги»:

Унести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�09��вітня

2015�ро���№ 346�«Про�затвердження�адрес-

них�перелі�ів�для�ви�онання�робіт�з��апіталь-

но�о�ремонт��житлово�о�фонд��для�облаш-

т�вання�і�рових�та�спортивних�майданчи�ів

міста�Києва���2015�році»,�ви�лавши�йо�о�в�та-

�ій�реда�ції:

«Про�затвердження�адресних�перелі�ів�для

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

лово�о�фонд��міста�Києва���2015�році»

Відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�місце-

ве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

№ 60/925�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015

рі�»,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січ-

ня�2015�ро���№ 59/924�«Про�Про�рам��е�о-

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

2015�рі�»,�Поряд���форм�вання�та�ви�онання

Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�в�частині��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�,�затверджено�о�розпо-

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

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

трації)�від�02�листопада�2011�ро���№ 2026�

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

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

державної�адміністрації)�від�23�жовтня�2014�ро-

���№ 1182),�з�метою��тримання�житлово�о

фонд��в�місті�Києві�в�належном��технічном�

стані�та�забезпечення�належних��мов�для�фі-

зично�о�розвит���дітей,�створення��мов�для

занять�фізичною���льт�рою�населення�за�міс-

цем�проживання�та�в�місцях�масово�о�відпо-

чин���міста�Києва:

1.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��та�замі-

ни�ліфтів�в�житлових�б�дин�ах�міста�Києва��

2015�році,�що�додається.

2.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��по�рівель

житлових�б�дин�ів�міста�Києва���2015�році,

що�додається.

3.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��фасадів�жит-

лових�б�дин�ів�міста�Києва���2015�році,�що

додається.

4.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��сходових

�літин���житлових�б�дин�ах�міста�Києва���2015

році,�що�додається.

5.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��вн�т-

рішньоб�дин�ових�мереж�житлових�б�дин�ів

��місті�Києві���2015�році,�що�додається.

6.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з�облашт�вання�і�рових�та�спор-

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

що�додається.

7.�Затвердити�адресний�перелі��для�ви�о-

нання�робіт�з�асфальт�вання�приб�дин�ових

територій�житлових�б�дин�ів�та�між�варталь-

них�проїздів���місті�Києві���2015�році,�що�до-

дається.

8.�Затвердити�адресний�перелі��ви�онан-

ня�робіт�з�заміни�ві�он�сходових��літин���жит-

лових�б�дин�ах�міста�Києва���2015�році,�що

додається.

9.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�тах�1-8�цьо�о�розпоряджен-

ня,��ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�з��а-

пітально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Ки-

ївб�дре�онстр��ція».

10.�Замовни��,�визначеном��з�ідно�з�п�н�-

том�9�цьо�о�розпорядження:

10.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�а-

нізації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

тах�1-8�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до

вимо��за�онодавства�У�раїни.

10.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�до��-

ментації.

10.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд�
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обов’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надан-

ня�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�ро-

біт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�-

атації�об’є�тів.

10.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

11.�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

Додат�и	не	др�ються.	

Ознайомитися	з	ними	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 26 квітня 2013 року № 628 

«Про тимчасове зайняття правої крайньої частини смуги руху
автотранспорту та тротуару (в межах будівлі) 

на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літ. А. Г) 
у Шевченківському районі»

Розпорядження № 928 від 22 вересня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 26 Закону Укра)

їни «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», враховуючи звернення товари)
ства з обмеженою відповідальністю «СПБ)ІНВЕСТ» від 29 жовтня 2014 року № 29/10/14)03, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�26��вітня�2013�ро-

���№ 628�«Про�тимчасове�зайняття�правої��рай-

ньої�частини�см�ти�р�х��автотранспорт��та�тро-

т�ар��(в�межах�б�дівлі)�на�б�льв.�Тараса�Шев-

чен�а.�4�(літ.�А,�Г)���Шевчен�івсь�ом��районі»

та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1�цифри�та�слово�«30�жовтня

2014»�замінити�цифрами�та�словом�«30�верес-

ня�2016».

1.2.�У�п�н�ті�3�прізвище�та�ініціали�«Кор-

зачен�о�Т.�І.»�замінити�прізвищем�та�ініціала-

ми�«Т�з�С.�А.».

Голова В. Кличко

Про деякі питання будівництва 
Другої нитки головного міського каналізаційного 

колектора у м. Києві
Розпорядження № 930 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2015 року № 766)р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіо)
нального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіональ)
ного розвитку» та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь)
кої державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2187 «Про передачу функцій замовника будівництва
Другої нитки головного міського каналізаційного колектора у м. Києві Публічному акціонерному товариству
«Акціонерна компанія «Київводоканал»:

1.�Взяти�до�відома,�що�ви�онання�ф�н�цій

замовни�а�б�дівництва�Др��ої�нит�и��оловно-

�о�місь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора���м.�Ки-

єві�здійснюється�П�блічним�а�ціонерним�това-

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

в�особі�Управління��апітально�о�б�дівництва

П�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал».

2.�Визначити�Управління��апітально�о�б�дів-

ництва�П�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства

«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�одер-

ж�вачем�бюджетних��оштів�за��одом�про�рам-

ної��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�дер-

жавно�о�бюджет��3511450�«Державний�фонд

ре�іонально�о�розвит��».

3.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

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

здійснюватиметься�за�рах�но��видат�ів�роз-

вит���за�ально�о�фонд��Державно�о�бюджет�

У�раїни.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 26 серпня 2011 року № 1519 «Про створення координаційної

ради з питань сприяння розвитку ОСББ в місті Києві»
Розпорядження № 932 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто)ге)
рой Київ», постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року № 201 «Про утворення Національ)
ної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних бу)
динків» та з метою сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Києві і жит)
лово)будівельних кооперативів:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�26�серпня�2011�ро-

���№ 1519�«Про�створення��оординаційної�ра-

ди�з�питань�сприяння�розвит���ОСББ�в�місті

Києві»�та�і�зміни:

За�олово��та�п�н�ти�1�і�2�розпорядження�піс-

ля�літер�«ОСББ»�доповнити�словом�та�літера-

ми�«та�ЖБК».

У�п�н�ті�1�розпорядження�слова�«та�затвер-

дити�її�с�лад,�що�додається»�ви�лючити.

Після�п�н�т��1�доповнити�розпорядження�но-

вим�п�н�том�2�та�о�о�зміст�:

«2.�Затвердити�посадовий�с�лад��оордина-

ційної�ради�з�питань�сприяння�розвит���ОСББ

та�ЖБК���місті�Києві,�що�додається».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�2,�3,�4�вважати�п�н�-

тами�3,�4,�5�відповідно.

2.�Положення�про��оординаційн��рад��з�пи-

тань�сприяння�розвит���ОСББ�в�місті�Києві,

затверджене�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�26�серпня�2011

ро���№ 1519�«Про�створення��оординаційної

ради�з�питань�сприяння�розвит���ОСББ�в�міс-

ті�Києві»,�ви�ласти�в�новій�реда�ції,�що�додає-

ться.
Голова В. Кличко

Додат�и	не	др�ються.	

Ознайомитися	з	ними	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про затвердження змін 
до статуту комунального позашкільного навчального закладу

«Київський центр дитячо)юнацького туризму, 
краєзнавства та військово)патріотичного виховання»

Розпорядження № 933 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про центр, будинок, клуб, бюро ту)

ризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько)краєзнавчої творчості учнівської мо)
лоді, станцію юних туристів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2002
року № 730, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 р. за № 10/7331:

Затвердити�зміни�до�стат�т���ом�нально�о

позаш�ільно�о�навчально�о�за�лад��«Київсь�ий

центр�дитячо-юнаць�о�о�т�ризм�,��раєзнав-

ства�та�війсь�ово-патріотично�о�виховання»,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

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

ро���№ 598,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

23.09.2015�р.�№�933

ЗМІНИ
до статуту комунального позашкільного навчального закладу
«Київський центр дитячо)юнацького туризму, краєзнавства 

та військово)патріотичного виховання»
(Ідентифі
аційний�
од�22885625)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�стат�т���ом�нально�о

позаш�ільно�о�навчально�о�за�лад��«Київсь�ий�центр�дитячо-юнаць�о�о

т�ризм�,��раєзнавства�та�війсь�ово-патріотично�о�виховання»)

Київ-2015

У�п�н�ті�4.21.�розділ��IV�стат�т��слова�та�цифри�«18�ро�ів»�замінити�словами�та�цифрами

«21�ро��».
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про затвердження акта приймання)передачі 
відомчого житлового фонду Державного підприємства

«Санаторій «Конча)Заспа» в комунальну власність 
територіальної громади міста Києва 

та до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Розпорядження № 934 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас)

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положен)
ня про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному гос)
подарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київ)
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас)
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со)
ціальної 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 житлово)
го фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва» та рішення Київської міської ради
від 16 грудня 2010 року № 360/5172 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіаль)
ної громади міста Києва житлових будинків разом з нежитловими приміщеннями ДП «ЕКО» та ДП «Санато)
рій «Конча)Заспа», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

домчо�о�житлово�о�фонд��Державно�о�під-

приємства�«Санаторій�«Конча-Заспа»�в��о-

м�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�Києва�та�до�сфери��правління�Голосі-

ївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації,�що�додається.�

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

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 
з обладнанням публічного акціонерного товариства 

«Завод залізобетонних конструкцій
ім. Світлани Ковальської»

Розпорядження № 938 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря)

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван)
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерно)
го товариства «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської (лист від 18 березня 2015 року та
протокол засідання Наглядової ради від 24 грудня 2014 року № 28), з метою надійного утримання та якісно)
го обслуговування інженерних 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�з�обладнанням�п�блічно�о�а�ціонерно-

�о�товариства�«Завод�залізобетонних��онс-

тр��цій�ім.�Світлани�Ковальсь�ої»�з�ідно�з�до-

дат�ом.

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�
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інженерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з�об-

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

рядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	Ознайомитися	

з	ним	можна	на	офіційном	інтернет-порталі

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

інженерних мереж зовнішнього освітлення 
з обладнанням публічного акціонерного товариства 

«Завод залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської»

Розпорядження № 939 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря)

дування 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, ін)
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного то)
вариства «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської (листи від 09 липня 2014 року № 705,
від 07 жовтня 2014 року № 1083, від 17 грудня 2014 року № 1363, від 03 лютого 2015 року № 201 та протокол за)
сідання Наглядової ради від 03 вересня 2014 року № 15), з метою надійного утримання та якісного обслугову)
вання інженерних 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�освітлен-

ня�з�обладнанням�п�блічно�о�а�ціонерно�о�то-

вариства�«Завод�залізобетонних��онстр��цій

ім.�Світлани�Ковальсь�ої»�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—передачі

інженерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з

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

порядження.

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

ня�по�ласти�на��заст�пни�а�державної�адмініс-

трації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

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

адміністрації) від 28 листопада 2014 року № 1395 
«Про оснащення інженерних вводів житлових будинків 

комунальної форми власності, житлово)будівельних
кооперативів та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків теплолічильниками разом 
з програмно)апаратною частиною диспетчеризації»

Розпорядження № 935 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�28�листопада

2014�№ 1395�«Про�оснащення�інженерних�вво-

дів�житлових�б�дин�ів��ом�нальної�форми�влас-

ності,�житлово-б�дівельних��ооперативів�та

об’єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�-

дин�ів�теплолічильни�ами�разом�з�про�рам-

но-апаратною�частиною�диспетчеризації»�(�

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

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

жавної�адміністрації)�від�10�липня�2015�ро��

№ 671),�ви�ласти�в�новій�реда�ції,�що�додає-

ться.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.
Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Про здійснення робіт з регулювання рівня 
води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення 

та благоустрою південної її частини
Розпорядження № 936 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядуван)
ня в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів Укра)
їни від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», рішення Київ)
ської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», з метою своє)
часного виконання робіт з регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та
благоустрою південної її частини, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�по�охоро-

ні,��триманню�та�е�спл�атації�земель�водно�о

фонд��м.�Києва�«Плесо»�(далі —�КП�«Плесо»)

замовни�ом�прое�т�вання�та�ви�онання�робіт

з�ре��лювання�рівня�води�водойми�озера�Глин-

�а�з�ви�онанням�бере�о��ріплення�та�бла�о-

�строю�південної�її�частини.

2.�КП�«Плесо»:

2.1.�Забезпечити�завершення�розроб�и�про-

е�тно-�ошторисної�до��ментації�і�затверджен-

ня�її�в��становленом��поряд��.

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

неральн��підрядн��ор�анізацію�для�ви�онання�ро-

біт,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

�отовчих�та�б�дівельних�робіт.

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

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

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

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�ре��лю-

вання�рівня�води�водойми�озера�Глин�а�з�ви-

�онанням�бере�о��ріплення�та�бла�о�строю

південної�її�частини�та�прийняття�об’є�та�в�е�с-

пл�атацію�в��становленом��поряд��.

3.�При���ладанні�замовни�ом�до�овор��під-

ряд��на�здійснення�робіт�з�ре��лювання�рівня

води�водойми�озера�Глин�а�з�ви�онанням�бере-

�о��ріплення�та�бла�о�строю�південної�її�части-

ни�передбачити��мови�щодо�надання�підряд-

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

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

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ро-

біт,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,���2015�році�б�де�здійснюватися�в�межах

по�азни�ів,�передбачених�Про�рамою�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Ки-

єва�на�2015�рі�.

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

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�подати�до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

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

ном��поряд���інвестиційні�пропозиції�до�про-

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

вит���міста�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро-

�и�по�об’є�т�,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

6.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

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

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

альної��ромади�міста�Києва�майна�після�за-

вершення�робіт�з�ре��лювання�рівня�води�во-

дойми�озера�Глин�а�з�ви�онанням�бере�о��-

ріплення�та�бла�о�строю�південної�її�частини.

7.�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 безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

інженерних мереж зовнішнього освітлення 
з обладнанням та об’єктів електропостачання 

КП «Житлоінвестбуд — УКБ»
Розпорядження № 941 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря)
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван)
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення КП «Житлоінвестбуд —
УКБ» (листи від 16 січня 2015 року № 114/92 та від 07 квітня 2015 року № 114/92/2), з метою надійного утри)
мання та якісного обслуговування інженерних 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�з�обладнанням�КП�«Житлоінвестб�д —

УКБ»�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�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»

об’є�ти�еле�тропостачання�КП�«Житлоінвест-

б�д —�УКБ»�з�ідно�з�додат�ом�2�в�межах�та�на

�мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалізації

прое�т���правління�та�реформ�вання�енер�е-

тично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а���ла-

дена�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією.

3.�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—передачі

інженерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з

обладнанням�та�об’є�тів�еле�тропостачання,

зазначених���п�н�т�1,2�цьо�о�розпорядження.

4.�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 закріплення нежитлових приміщень та будинку 
за комунальним підприємством 

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 
«Київбудреконструкція»

Розпорядження № 943 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час)

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ)
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас)
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со)
ціальної інфраструктури», звернення комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції «Київбудреконструкція» від 10 листопада 2014 року № 879, 25 грудня 2014 року № 247/6)1249
та від 30 червня 2015 року № 247/8)519, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ня�за��ом�нальним�підприємством�«Дире�ція

з��апітально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції

«Київб�дре�онстр��ція»�(далі —�КП�«Київб�д-

ре�онстр��ція»)�нежитлові�приміщення�та�б�-

дино��з�ідно�з�перелі�ом,�що�додається.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжит-

лоспеце�спл�атація»�та�КП�«Київб�дре�онстр��-

ція»�в��становленом��поряд���здійснити�прий-

мання—передач��нежитлових�приміщень�та�б�-

дин��,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня�та�надати�до�Департамент���ом�нальної�влас-

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

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

ції)��опію�а�та�приймання—передачі.

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

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

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

�о�о�М.�Б.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

від�23.09.2015�№�943

Перелік нежитлових приміщень та будинку, які закріпляються 
за комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва

та реконструкції «Київбудреконструкція»

Керівник апарату В. Бондаренко

№ п/п Район Адреса нежитлових приміщень та будинку Площа (кв. м)

1 Шевченківський вул. Володимирська, 51а, літер А 138,7

2 Печерський вул. Московська, 19/1, літер А 655,4

3 Дарницький вул. Ахматової Анни, 15/27, літер А 1051,6
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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

Оформлення �проводиться �в �реда�ц і ї

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà” (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â
îðåíäè: âóë.×èñòÿê³âñüêà, 6/10, 1 ïîâåðõ, ïëîùà 233,9 êâ. ì. Âàðò³ñòü—311400,0 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —7949,62 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñïîðòèâíîãî çàêëàäó äëÿ ïðîâåäåííÿ
ºäèíîáîðñòâ; âóë.Äåïóòàòñüêà, 13, 1 ïîâåðõ, ïëîùà 47,0 êâ.ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè
(áåç ÏÄÂ) —1 ãðí íà ð³ê.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè; âóë.Äåïóòàòñüêà, 13, 1
ïîâåðõ,ïëîùà 45,7êâ.ì.Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —1 ãðí íà ð³ê.Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —çä³éñíåííÿ áåçêîøòîâíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿,
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ä³òÿì-³íâàë³äàì, ³íâàë³äàì òà îñîáàì ó÷àñíèêàì ÀÒÎ.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð
îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Àíäðóõó Îëåêñàíäðè Ìèêîëà-
éîâè÷à (îñòàííÿ â³äîìà àäðåñà ÿêîãî: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ñóçäàëüñüêà, 24/61,
êâ. 14), ÿêèé º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 760/16456/15-ö (2/760/7024/15)
çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ÏÀÒ ÊÁ “Ïðèâàòáàíê” ïðî ñòÿã-
íåííÿ áîðãó, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 26.01.2016 ðîêó î 09.30, ÿêå â³äáóäåòüñÿ â
ïðèì³ùåíí³ ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðà-
âó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ ó âàøó â³äñóòí³ñòü, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê B. C.

Äî óâàãè Áðèãèíöÿ Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Áëàãîä³éíîãî ôîíäó “Ôîíä ãðîìàäè Ïðè³ðï³ííÿ” òà Ïîïñóé Àíàñòàñ³¿ Â³êòîð³âíè äî
Áðèãèíöÿ Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à, ªìöÿ Ëåîí³äà Îëåêñàíäðîâè÷à, Àð’ºâà Âîëîäèìèðà ²ãîðîâè÷à, Ñòàñ³â
Ëþáîâ³ Âîëîäèìèð³âíè, Êðèâîðîòà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à, Ëàíäàð Àëëè Ïàâë³âíè, òðåòÿ îñîáà Òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Ñòóä³ÿ 1+1”, ïðî çàõèñò ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿ òà ñïðîñòóâàííÿ
íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêå â³äêëàäåíî äî 16.02.2016 íà 15.00, òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 35.

Ñóääÿ Ð. Â. Íîâàê

ÒÎÂ “Äåñíà-Ñ-ËÒÄ” (êîä ªÄÐÏÎÓ 35012753) ïðîâîäèòü êîíêóðñíèé â³äá³ð áóä³âåëüíèõ

îðãàí³çàö³é íà ó÷àñòü â áóä³âíèöòâ³ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13271 ì2 çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 10à. Çà ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ: Åëåêòðîííà

àäðåñà: Desna-c-ltd@mail.ru. Òåë. (068)376-48-24, (044)540-07-97. Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ äî

11.02.2016 ð.

Ïîä³ëüñüêèé ðàéñóä ì. Êèºâà, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîñüêà, 6/14 ë³òåðà “Á”. Âèêëèêàºòüñÿ Ìåëüíèê

Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷ ÿê Â³äïîâ³äà÷ íà 14.00 27.01.2016, ñïðàâà ¹758/10920/15-ö,

ïîçèâà÷ Ëîáêî-Ëîáàíîâñüêà Â³êòîð³ÿ Âàäèì³âíà, ñóääÿ Ëàð³îíîâà Í.Ì. Íàñë³äêè íåÿâêè —

ñò. 169, 170 ÖÏÊ.

Öåíòð “Çäîðîâ’ÿ” Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â

îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á³ëîðóñüêà, 11-Ä,

öîêîëü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 37,8 êâ. ì, òåõí³÷íèé ñòàí — çàäîâ³ëüíèé.

- ïóíêò 15 “Òèì÷àñîâî äî çàòâåðäæåííÿ
ïëàí³â çîíóâàííÿ òà/àáî äåòàëüíèõ ïëàí³â
òåðèòîð³é ³ âèçíà÷åííÿ ó òàêèõ ïëàíàõ òåðè-
òîð³é, ïðèäàòíèõ äëÿ âèáîðó ³ íàäàííÿ çå-
ìåëü äëÿ ïðîâåäåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (íà òåðèòîð³ÿõ, äå òàê³ ïëàíè â³äñóòí³),
çóïèíèòè íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçðîáëåííÿ
ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) äëÿ
ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó âëàñí³ñòü ãàðàæ-
íî-áóä³âåëüíèì êîîïåðàòèâàì äëÿ áóä³âíèöòâà
ãàðàæ³â òà ãðîìàäÿíàì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà, áóä³âíèöòâà òà îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿí-
êè), ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà,
áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â â îðåí-
äó àáî áåçîïëàòíî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê â îðåíäó àáî ó âëàñí³ñòü äëÿ çàçíà-
÷åíèõ ö³ëåé.”;

- ïóíêò 16 “Êëîïîòàííÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷-
íèõ îñ³á ïðî íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçðîá-
ëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ, ÿê³ íå
ðîçãëÿíóò³ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ùî-
äî ÿêèõ íå ïðèéíÿòî â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ
äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì, ï³äëÿ-
ãàþòü ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïåðå-
äà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòó-
âàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, âèêëàäåíîãî â íîâ³é
ðåäàêö³¿ çã³äíî ç öèì ð³øåííÿì.”;

- àáçàö ñüîìèé ñòàòò³ ïåðøî¿ ðîçä³ëó 1 Ïî-
ðÿäêó ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî º äî-
äàòêîì 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 28.02.2013 ¹ 63/9120 “Ïðî Òèì-
÷àñîâèé ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèº-
â³” â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 195/1060:
“äîçâ³ë Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçðîáëåí-
íÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ — ï³äïèñà-
íèé çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàíü ô³-
çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á Êè¿âñüêèì ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ àáî çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðåì Êè¿âðàäè íà ï³äñòàâ³ ð³øåí-
íÿ (ó ôîðì³ ïðîòîêîëó) ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ äîçâ³ë íà
ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ,
àáî ó âñòàíîâëåíèõ öèì Ïîðÿäêîì âèïàäêàõ
ð³øåííÿ (ó ôîðì³ ïðîòîêîëó) ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè ³ çåìëåêîðèñòóâàííÿ, à
òàêîæ äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè ÷è çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòà-
ðÿ Êè¿âðàäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñ-
ò³); íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ äîçâîëó º äîäàòîê
ç ïëàíîì-ñõåìîþ, âèêîíàíèé ó â³äïîâ³äíîìó
ìàñøòàá³, ³ç çàçíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ ìåæ,
ïëîù³ ³ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ¿¿ ïðîåêòíîãî ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà
îáë³êîâîãî êîäó ó ì³ñüêîìó çåìåëüíîìó êà-
äàñòð³, ÿêèé ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì àáî çàñ-
òóïíèêîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â”;

- ïóíêò ïåðøèé ñòàòò³ 20 ðîçä³ëó 7 Ïîðÿä-
êó ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó
êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî º äîäàò-
êîì 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.02.2013 ¹ 63/9120 “Ïðî Òèì÷à-
ñîâèé ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèº-
â³” â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 195/1060:
“Äîçâîëîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçðîá-

ëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ó âèïàä-
êàõ ïåðåäà÷³ ãðîìàäÿíàì áåçîïëàòíî ó âëàñ-
í³ñòü àáî â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà ï³ä-
ñòàâ³ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (ïðèñàäèáí³ ä³ëÿí-
êè), âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà, ³íäèâ³äóàëüíîãî
äà÷íîãî òà ãàðàæíîãî áóä³âíèöòâà º ð³øåííÿ
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëå-
êîðèñòóâàííÿ, ÿêå îôîðìëþºòüñÿ ïðîòîêîëîì
çàñ³äàííÿ ö³º¿ êîì³ñ³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïîëî-
æåííÿ ïðî ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè.”;

- àáçàöè ç äðóãîãî ïî ÷åòâåðòèé ïóíêòó òðå-
òüîãî ñòàòò³ 20 ðîçä³ëó 7 Ïîðÿäêó ïåðåäà÷³
(íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ
àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî º äîäàòêîì 1 äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.02.2013
¹ 63/9120 “Ïðî Òèì÷àñîâèé ïîðÿäîê ïåðå-
äà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòó-
âàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³” â³ä 04 áåðåçíÿ 2015
ðîêó ¹ 195/1060: äî êëîïîòàííÿ äîäàþòüñÿ:

- “ãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè â ìàñøòàá³ íå ìåí-
øå 1:2000, íà ÿêèõ çàçíà÷åíî áàæàíå ì³ñöå
ðîçòàøóâàííÿ òà ðîçì³ð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
à ñàìå: âèòÿã ç ì³ñüêîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó
òà âèòÿã ç ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó”;

-“íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíà ïèñüìîâà çãîäà
çåìëåêîðèñòóâà÷à íà âèëó÷åííÿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ÷è ¿¿ ÷àñòèíè ïðè ôîðìóâàíí³ íîâî¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè) àáî ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ÷è
¿¿ ÷àñòèíîþ ïðè ôîðìóâàíí³ íîâî¿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè (ó ðàç³ äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè â³ä ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ) ³ç çàç-
íà÷åííÿì ðîçì³ð³â ïåðåäáà÷åíî¿ äëÿ âèëó-
÷åííÿ (ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ) çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà óìîâ ¿¿ âèëó÷åííÿ — ó ðà-
ç³ íàÿâíîñò³ ïðàâîóñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, îôîðìëåíèõ òà âèäàíèõ
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî íà ÷àñ ¿õ îôîðìëåííÿ
òà âèäà÷³ çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ äîêóìåíòè,
ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâîíàñòóïíèöòâî çåìëå-
êîðèñòóâà÷à (ÿêùî òàêå áóëî), àáî ó ðàç³ íå-
íàäàííÿ ÷è â³äìîâè ó íàäàíí³ òàêî¿ çãîäè —
ð³øåííÿ ñóäó ïðî âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ.
Ó ðàç³ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîç-
âîëó íà ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëå-
óñòðîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
³ñíóþ÷îãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà, æèòëîâî-
ãî àáî äà÷íîãî áóäèíêó òà ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 120 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà ðàõóíîê çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè àáî ÷àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ÿêà áóëà â³äâåäåíà óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì
äî 15.03.91 (äî ââåäåííÿ â ä³þ Çåìåëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ) òà íà ÿêó íà ìîìåíò
ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ, íå îôîðìëåíèé òà íå
çàðåºñòðîâàíèé, íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíà çãî-
äà íå âèìàãàºòüñÿ. Ó ðàç³ ïîäàííÿ êëîïîòàí-
íÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ äî-
êóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ îñîáîþ, ÿêà íàáó-
ëà ïðàâî âëàñíîñò³ íà ³íäèâ³äóàëüíèé ãàðàæ,
æèòëîâèé àáî äà÷íèé áóäèíîê òà ãîñïîäàðñüê³
áóä³âë³ ³ ñïîðóäè, íà òàê³é çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè, íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíà ïèñü-
ìîâà çãîäà çåìëåêîðèñòóâà÷à íà âèëó÷åííÿ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÷è ¿¿ ÷àñòèíè, íåîáõ³äíî¿
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íàáóòî-
ãî ó âëàñí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà, æèò-
ëîâîãî àáî äà÷íîãî áóäèíêó òà ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä, íå âèìàãàºòüñÿ.Ó öüîìó ðà-
ç³ ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ ïîïåðåäíüîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à
àáî äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèïè-
íÿþòüñÿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä-
ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 141 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óê-
ðà¿íè òà ñòàòò³ 31 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îðåí-
äó çåìë³” ó çâ’ÿçêó ³ç íàáóòòÿì çàö³êàâëåíîþ
îñîáîþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ³íäèâ³äóàëüíèé

ãàðàæ, æèòëîâèé àáî äà÷íèé áóäèíîê òà ãîñ-
ïîäàðñüê³ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³”;

-“íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åí³ êîïè äîêóìåíò³â
ùîäî ïðàâîâîãî ñòàòóñó îá ºêò³â íåðóõîìîãî
ìàéíà (ãàðàæà, æèòëîâîãî àáî äà÷íîãî áóäèí-
êó òà ³íøèõ áóä³âåëü, ñïîðóä) òà êîï³ÿ ìàòåð³-
àë³â òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òàêèõ îá’ºêò³â
íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêùî òàê³ ðîçòàøîâàí³ íà
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³”;

- ï³äïóíêò 3.2 ïóíêòó òðåòüîãî ñòàòò³ 20
ðîçä³ëó 7 Ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñ-
í³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³, ùî º äîäàòêîì 1 äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.02.2013
¹ 63/9120 “Ïðî Òèì÷àñîâèé ïîðÿäîê ïåðå-
äà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòó-
âàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³” â³ä 04 áåðåçíÿ 2015
ðîêó ¹ 195/1060: “Ó ðàç³ ïîäà÷³ êëîïîòàííÿ
ùîäî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà íàäàâàëàñü â
êîðèñòóâàííÿ äî 15.03.91 (äî ââåäåííÿ â ä³þ
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ), äî çãî-
äè çåìëåêîðèñòóâà÷à äîäàþòüñÿ êîï³¿ ð³øåíü
óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ïðî ïåðåäà÷ó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â êîðèñòóâàííÿ àáî ó ðàç³
â³äñóòíîñò³ çåìëåêîðèñòóâà÷à äî êëîïîòàí-
íÿ äîäàºòüñÿ äîâ³äêà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî â³äñóòí³ñòü â àðõ³-
â³ äîêóìåíò³â ùîäî â³äâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äî ââåäåííÿ â ä³þ Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ÿêà âèäàºòüñÿ
áåçîïëàòíî, òà/àáî âèäàí³ óïîâíîâàæåíèìè
îðãàíàìè ³íø³ äîêóìåíòè, ùî â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà ï³äòâåðäæóþòü â³äñóòí³ñòü
çåìëåêîðèñòóâà÷à òà ðå÷îâèõ ïðàâ ³íøèõ
îñ³á íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî
êëîïîòàííÿ.”;

- ïóíêò øîñòèé ñòàòò³ 20 ðîçä³ëó 7 Ïîðÿä-
êó ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó
êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî º äîäàò-
êîì 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.02.2013 ¹ 63/9120 “Ïðî Òèì÷à-
ñîâèé ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèº-
â³”â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 195/1060 â ÷àñ-
òèí³ ñëîâîñïîëó÷åíü: “. . .ïîäàííÿ çàö³êàâëå-
íîþ îñîáîþ íåïîâíîãî ñêëàäó ïàêåòà äîêó-
ìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îäåðæàííÿ äîçâîëó
íà ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ,
âèÿâëåííÿ â äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ çàö³êàâëå-
íîþ îñîáîþ, íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé òà ³í-
ø³ ï³äñòàâè, âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì.”;

- ïóíêò âîñüìèé ñòàòò³ 20 ðîçä³ëó 7 Ïîðÿä-
êó ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó
êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî º äîäàò-
êîì 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.02.2013 ¹ 63/9120 “Ïðî Òèì÷à-
ñîâèé ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ àáî ó âëàñí³ñòü
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèº-
â³” â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 195/1060:
“Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â çà ðåçóëü-
òàòàìè îïðàöþâàííÿ êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ
äî íüîãî äîêóìåíò³â, êð³ì âèïàäêó, ïåðåäáà-
÷åíîãî ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ãîòóº ïðî-
åêò ð³øåííÿ (ïðîòîêîëó) ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ ïðî íà-
äàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ äîêóìåíòàö³¿
³ç çåìëåóñòðîþ àáî ïðîåêò â³äìîâè ó íàäàí-
í³ òàêîãî äîçâîëó, ÿêèé ðîçãëÿäàºòüñÿ êîì³-
ñ³ºþ â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éí³
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàòâåðäæåíî-
ãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òà ó ñòðî-
êè, âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì.” (Ðåçîëþòèâ-
íà ÷àñòèíà ïîñòàíîâè Îêðóæíîãî àäì³í³ñ-
òðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28.10.15 ó ñïðà-
â³ ¹ 826/7305/15).

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çà çàñëóãè ç â³äðîäæåííÿ
äóõîâíîñò³ â Óêðà¿í³
� Ñòîëè÷íîãî â÷åíîãî Àíàòîë³ÿ Øîñòàêà íàãîðîäæåíî îäí³ºþ 

ç íàéâèùèõ öåðêîâíèõ â³äçíàê —
îðäåíîì ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ

Â ÓÊÀÇ² ñêàçàíî: «Çà çàñëóãè ç â³ä-
ðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ â Óêðà¿í³ òà
óòâåðäæåííÿ Ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè — íàãîðî-
äèòè Àíàòîë³ÿ Øîñòàêà îðäåíîì
ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ». Âèñîêó
â³äçíàêó â÷åíîìó âðó÷èâ ó Ïàòð³-
àðø³é ðåçèäåíö³¿ êåðóþ÷èé ñïðà-
âàìè Êè¿âñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿, â³êà-
ð³é Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿ ºïèñêîï Âèø-
ãîðîäñüêèé Àãàï³ò.

Çà÷èòóþ÷è Óêàç Ïàòð³àðõà Êè-
¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³-
ëàðåòà, Âëàäèêà Àãàï³ò çàçíà÷èâ:
«Ñüîãîäí³ Éîãî Ñâÿò³ñòü íå âòîì-
ëþºòüñÿ ïîâòîðþâàòè, ùî ðîëü ³í-
òåë³ãåíö³¿ ó äåðæàâîòâîðåíí³ òà
áóä³âíèöòâ³ ºäèíî¿ Ïîì³ñíî¿ Óêðà-
¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè º
íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ. Ñàìå òî-
ìó, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî íàãî-
ðîäæåííÿ öåðêîâíèìè îðäåíàìè
(ÿêå â³äáóëîñÿ 22 ñåðïíÿ 1998 ðî-
êó â Ïàòð³àðø³é ðåçèäåíö³¿), Ïðåä-
ñòîÿòåëü ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³-
àðõàòó ïîñò³éíî â³äçíà÷àº ëþäåé
òâîð÷î¿ ïðàö³ çà âíåñîê ó ñóñï³ëü-
íèé ³ äóõîâíèé ðîçâèòîê. Òàêèìè
êðîêàìè äóõîâåíñòâî çàîõî÷óº äî
íîâèõ çâåðøåíü â ³ì’ÿ Áîãà òà íà
áëàãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ñë³ä
ïàì’ÿòàòè, ùî äëÿ â³ðóþ÷î¿ ëþäè-
íè ÿê äåðæàâí³, òàê ³ öåðêîâí³ íà-
ãîðîäè º îäíàêîâî ö³íí³ ³ âàæëè-

â³, âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî áàãàòîð³÷íó,
ñàìîâ³ääàíó ³ ïë³äíó ïðàöþ â ³ì’ÿ
Ãîñïîäà, ñâî¿õ áëèæí³õ ³ âñ³º¿ Óêðà-
¿íè».

Ó ñâîºìó ñëîâ³-â³äïîâ³ä³ Àíà-
òîë³é Øîñòàê ñêàçàâ: «Öåðêâà —
öå ³íñòèòóö³ÿ íå ò³ëüêè Áîæåñòâåí-
íà, àëå é ñóñï³ëüíà. ² Ñâÿò³éøèé
Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò ÿê Ïðåäñòîÿòåëü
æåðòîâíî ñëóæèòü óñ³ì íàì. Éîãî
ïàëêà ìîëèòâà, ìóäðå ñëîâî, ÷à-
ñîì íàâ³òü ñõâàëüíèé æåñò, â÷àñ-
íà ïîðàäà º ï³äòðèìêîþ áàãàòüîì.
ÀÍ ÂÎ Óêðà¿íè ïèøàºòüñÿ ³ ö³íóº
òå, ùî â³í º ó íàñ Ïî÷åñíèì àêà-
äåì³êîì».

Òàêîæ Àíàòîë³é Øîñòàê çãàäàâ,
ÿê ð³ê òîìó Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ
Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³-
ëàðåò íà çàïðîøåííÿ ðåêòîðà Ñòà-
í³ñëàâà Í³êîëàºíêà â³äâ³äàâ Íà-
ö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò á³îðåñóð-
ñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà-
¿íè. Ñâÿò³éøèé Âëàäèêà âçÿâ ó÷àñòü
â óðî÷èñòîìó çàñ³äàíí³ Â÷åíî¿ ðà-
äè óí³âåðñèòåòó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî Éî-
ãî Ñâÿòîñò³ ïðèñâî¿ëè çâàííÿ Ïî-
÷åñíîãî äîêòîðà. Çà òðàäèö³ºþ,
Ïðåäñòîÿòåëþ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³-
àðõàòó ðåêòîð óí³âåðñèòåòó âðó-
÷èâ äèïëîì òà ìàíò³þ Ïî÷åñíîãî
äîêòîðà. Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò çâåð-
íóâñÿ ç ïîâ÷àëüíèì àðõ³ïàñòèð-
ñüêèì ñëîâîì äî ÷ëåí³â Â÷åíî¿ ðà-
äè. Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ â³í â³äçíà-

÷èâ îðäåíîì Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ
×óäîòâîðöÿ ðåêòîðà ÍÓÁ³Ï Óêðà-
¿íè Ñòàí³ñëàâà Í³êîëàºíêà, à îð-
äåíîì Ñâÿòîãî Ð³âíîàïîñòîëüíî-
ãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà II ñòóïåíÿ
íàãîðîäèâ ïðîðåêòîðà ç íàâ÷àëü-
íî-íàóêîâî¿ ðîáîòè Âîëîäèìèðà
Êóðèëà. Òàêîæ Ïàòð³àðõ âðó÷èâ
Â³äçíàêè Ïðåäñòîÿòåëÿ Êè¿âñüêî-
ãî Ïàòð³àðõàòó òà Áëàãîñëîâåíí³
Ïàòð³àðø³ Ãðàìîòè àêòèâíèì íà-
óêîâöÿì òà âèêëàäà÷àì çàêëàäó.

«Ïðî öåé ñâ³òëèé, áëàãîäàòíèé
âïëèâ, äóøåâíó ðàä³ñòü â³ä ñï³ë-
êóâàííÿ, âèÿâ äîáðîòè òà ëþáîâ³
ãîâîðÿòü ìàéæå âñ³, õòî éîãî ÷óâ
÷è ñï³ëêóâàâñÿ ç Ïàòð³àðõîì. Ëþ-
äè ñòâåðäæóþòü: çóñòð³÷³ ç Âëà-
äèêîþ íåçàáóòí³, âîíè íàäèõà-
þòü, âîçâåëè÷óþòü, äîïîìàãàþòü
ëþäèí³ ñòàòè ÷èñò³øîþ â ä³ëàõ ³
ïîìèñëàõ»,— çàçíà÷èâ Àíàòîë³é
Øîñòàê.

Âðó÷àþ÷è íàãîðîäó, Âëàäèêà
Àãàï³ò ïîäÿêóâàâ îñîáèñòî Àíà-
òîë³þ Øîñòàêó ³ â éîãî îñîá³ Ïðå-
çèäåíòó ÀÍ ÂÎ Óêðà¿íè Ìèêîë³
Äóáèí³ òà ðåêòîðó ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
Ñòàí³ñëàâó Í³êîëàºíêó çà àêòèâ-
íó áëàãîä³éíèöüêó òà ïðîñâ³ò-
íèöüêó ðîáîòó òà áëàãîñëîâèâ ¿õ
íà ïîäàëüø³ óñï³õè ó äåðæàâîòâî-
ðåíí³ òà áóä³âíèöòâ³ ºäèíî¿ Ïîì³ñ-
íî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè �

Ïðèºìíó çâ³ñòêó îòðèìàâ íà-

ïåðåäîäí³ íîâîãî 2016-ãî ðî-

êó Àíàòîë³é Øîñòàê, äîöåíò

êàôåäðè òåõí³÷íîãî ñåðâ³ñó

òà ³íæåíåðíîãî ìåíåäæìåí-

òó ³ì. Ì. Ï. Ìîìîòåíêà Íàö³î-

íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðå-

ñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ

Óêðà¿íè, ïðîôåñîð ç³ ñïåö³-

àëüíîñò³ «Ñîö³îëîã³ÿ óïðàâ-

ë³ííÿ»,÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÍ

âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè. Ïàòð³-

àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-

Óêðà¿íè Ô³ëàðåò ï³äïèñàâ Óêàç

ïðî íàãîðîäæåííÿ éîãî îä-

í³ºþ ç íàéâèùèõ öåðêîâíèõ

íàãîðîä — îðäåíîì ñâÿòèõ

Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ.

Âàëåíòèí ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê» Âëàäèêà Àãàï³ò âðó÷àº Àíàòîë³þ Øîñòàêó îðäåí ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ

ÔÀÕ²ÂÖ² êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ «Êè¿âçåëåíáóä» îðãàí³çó-
âàëè ïóíêòè ïðèéîìó íîâîð³÷-
íèõ ÿëèíîê. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
íîâîð³÷íèõ ñâÿò ÿëèíêè, ñîñíè,
ñìåðåêè êèÿíè çìîæóòü çàëè-
øèòè ó ñïåö³àëüíèõ ïóíêòàõ ïðè-
éîìó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, ïðàö³âíèêè
ï³äïðèºìñòâà ï³ñëÿ ïîäð³áíåí-
íÿ äåðåâ ó ñïåö³àëüíîìó òð³ñêî-
ïîäð³áíþâà÷³ (ÿêèé º íà êîæí³é

âèðîáíè÷³é áàç³) âèêîðèñòîâó-
âàòèìóòü ¿õ äëÿ ìóëü÷óâàííÿ (çà-
õèñòó ´ðóíòó â³ä ïåðåñèõàííÿ ³
ïåðåãð³âàííÿ) ëóíîê ðîñëèí â³÷-
íîçåëåíèõ. Ôàõ³âö³ «Êè¿âçåëåí-
áóäó» àêòèâíî âïðîâàäæóþòü ìå-
òîäè ³ ïðàâèëà êðåàòèâíî¿ çåëå-
íî¿ åêîíîì³êè òà çàïðîøóþòü
äîëó÷àòèñü äî öüîãî ³ êèÿí.

Ïóíêòè ïðèéîìó ÿëèíîê ïðà-
öþâàòèìóòü ó áóäí³ äí³ ç 8.00 äî
17.00 çà àäðåñàìè: âóë. Òðîñòÿ-
íåöüêà, 58-À, ïðîñïåêò Âèçâîëè-
òåë³â, 6, âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 26,
ïðîñïåêò Ìîñêîâñüêèé, 26-À, âóë.
Äìèòð³âñüêà, 16-À, Çàë³çíè÷íå
øîñå, 61, ïðîâóëîê Ãåðöåíà, 6,
ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 87-Ã, âóë.
Íîâîïîëüîâà, 95, âóë. Áåòõîâå-
íà, 8 �

Âïðîâàäæåíî äîäàòêîâó çóïèíêó
äëÿ àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 114

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÀ êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âàâòîäîð» ðîçïî÷àëà âñòàíîâëåí-
íÿ çíàê³â, ÿê³ ïîâ³äîìëÿòèìóòü ó÷àñíèêàì äîðîæíüîãî ðóõó ïðî
ðîçìåæóâàííÿ çîí îáñëóãîâóâàííÿ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³.

Âñòàíîâëåííÿ òàêèõ ³íôîðìàö³éíèõ çíàê³â äàñòü ìîæëèâ³ñòü âî-
ä³ÿì ðîçóì³òè çîíè â³äïîâ³äàëüíîñò³ ØÅÓ çà òó àáî ³íøó ä³ëÿíêó
âóëèö³. Çàâäÿêè âêàçàíèì íà íèõ òåëåôîíàì ÷åðãîâèõ, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³, ó÷àñíèêè ðóõó çìîæóòü ó áóäü-ÿêèé
ìîìåíò çâåðíóòèñü ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é íà äîðîãàõ.

Íàñàìïåðåä òàêèìè çíàêàìè áóäóòü îáëàäíàí³ âñ³ â’¿çäè äî ñòî-
ëèö³ �

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ ³íôîðìàö³éí³ 
çíàêè

ÄËß ÏÎË²ÏØÅÍÍß ï³øîõ³äíî¿
äîñòóïíîñò³ äî çóïèíîê àâòîáóñ-
íîãî ìàðøðóòó ¹ 114 (R1) â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà äíÿìè âïðî-

âàäæåíî äîäàòêîâó çóïèíêó «Âóë.
Ñèìîíà Ïåòëþðè» íà îäíîéìåí-
í³é âóëèö³ á³ëÿ áóäèíêó ¹ 7/9 â
íàïðÿìêó âóëèö³ Ìèëîñëàâñüêî¿ �



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

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


