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Ó×ÎÐÀ æóðíàë³ñò «Õðåùàòèêà»
íàâ³äàâñÿ â îäíó ç³ ñòîëè÷íèõ àï-
òåê, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ÷åðã íå-
ìàº. Âñ³ íåîáõ³äí³ ïðåïàðàòè º.
Àäæå 2009-2010 ðîêè íàâ÷èëè
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿê áîðîòèñÿ ç
åï³äåì³ºþ. Òîä³ ç ïîëèöü àïòåê
çì³òàëè ìàðëåâ³ ïîâ’ÿçêè, îêñî-
ë³íîâó ìàçü ³ íàâ³òü àíòèá³îòè-
êè, ÿê³ íå çäàòí³ áîðîòèñÿ ç æîä-
íèì â³ðóñîì, ëèøå ç áàêòåð³ÿìè.
Ñòîëè÷íà âëàäà óæå çâåðíóëàñÿ
äî ôàðìàöåâòè÷íèõ êîìïàí³é ç
ïðîõàííÿì íå âäàâàòèñÿ äî ñïå-
êóëÿö³é òà íå ï³äâèùóâàòè ö³íè
íà ïðåïàðàòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþ-

òüñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ àáî ïðîô³ëàê-
òèêè ³íôåêö³éíèõ ñåçîííèõ çà-
õâîðþâàíü. «Êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó «Ôàðìàö³ÿ» âçàãàë³ çà-
áîðîíåíî íà ïåð³îä çðîñòàííÿ
ïîêàçíèê³â çàõâîðþâàíîñò³ íà
ãðèï òà ÃÐÂ² ï³äâèùóâàòè ö³íè
íà ïðîòèâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè. Êð³ì
òîãî, «Ôàðìàö³ÿ» çà ðàõóíîê âëàñ-
íîãî ïðèáóòêó çàêóïèëà äîäàò-
êîâ³ ë³êè. Âîäíî÷àñ ÿ çâåðòàþñÿ äî
ëþäåé ç ïðîõàííÿì íå ñêóïîâó-
âàòè ìåäèêàìåíòè áåç ïðèçíà-
÷åííÿ ë³êàðÿ. ² ï³äêðåñëþþ: â óñ³õ
ì³ñüêèõ ë³êàðíÿõ º â íàÿâíîñò³
ïðîòèâ³ðóñí³, àíòèáàêòåð³àëüí³

òà ³íø³ íåîáõ³äí³ ïðåïàðàòè»,—
í à ã î ë î ñ è â
ðàäíèê Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè
Ìèõàéëî Ðà-
äóöüêèé. Íà-
ðàç³ âñ³ çàêëà-
äè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ïðà-

öþþòü â ³íòåíñèâíîìó ðåæèì³.
Êð³ì òîãî, ó ñòàö³îíàðàõ íàÿâíèé
äîñòàòí³é ðåçåðâ ë³æêîâîãî ôîí-
äó. «Ôàêòè÷íî íàðàç³ â³ëüíà îäíà
òðåòèíà ì³ñöü â ìåðåæ³ ³íôåê-
ö³éíèõ â³ää³ëåíü ë³êàðåíü äëÿ äî-
ðîñëèõ òà ïîëîâèíà — äëÿ ä³òåé.
Òîáòî ³ñíóº äîñòàòí³é ðåçåðâ äëÿ
ãîñï³òàë³çàö³¿ ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü íàãëÿäó òà ë³êóâàííÿ»,—

ç à ç í à ÷ è ë à
î÷ ³ ë ü í è ö ÿ
Äåïàðòàìåí-
òó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Òå-
òÿíà Äîí÷åí-
êî. Çà ïðîãíî-
çàìè ãîëîâ-
íîãî ñàí³òàð-

íîãî ë³êàðÿ Îëåãà Ðóáàíà, íàé-
âèùèé ï³ê çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï
ó ñòîëèö³ î÷³êóºòüñÿ â ëþòîìó ì³-
ñÿö³. Öå ìîæå áóòè 35-40 òèñ. õâî-
ðèõ çà òèæäåíü. Ïðîòå ð³âåíü çà-

õâîðþâàíîñò³
íàðàç³ íå ïå-
ðåâèùóº åï³ä-
ïîð³ã.

Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëî-
âà Â³òàë³é
Êëè÷êî âèð³-
øèâ íå ÷åêà-

òè íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, à ä³ÿòè íà
âèïåðåäæåííÿ. Çîêðåìà ó ïîçà-
øê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ çà-
êëàäàõ Êèºâà íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íèé ïðîöåñ ïðèçóïèíåíî ç 16 ñ³÷-
íÿ ³ äî ïîêðàùåííÿ åï³äåì³÷íî¿
ñèòóàö³¿. Òàêîæ ðîçïîðÿäæåííÿì
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ ãî-
ëîâàì ðàéîííèõ â ì. Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ñòðóê-
òóðíèì ï³äðîçä³ëàì ÊÌÄÀ ââåñ-
òè îáìåæåííÿ íà ïðîâåäåííÿ ìà-
ñîâèõ çàõîä³â ó çàêðèòèõ ïðèì³-
ùåííÿõ, àáè óíèêíóòè ïîøèðåí-
íÿ ãðèïó òà ÃÐÂ² ñåðåä íàñåëåí-
íÿ. Ë³êàð³ ðàäÿòü êèÿíàì ïðè ïåð-
øèõ ñèìïòîìàõ çâåðòàòèñÿ ó ìå-
äè÷í³ çàêëàäè. Ùîäíÿ ñòîëè÷íà
ÑÅÑ ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã ïîøè-
ðåííÿ ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñ³â. Çà
éîãî ðåçóëüòàòàìè ì³ñüêà âëàäà
ïðèéìàòèìå ïîäàëüø³ ð³øåííÿ
ùîäî ïðîäîâæåííÿ àáî ïðèïè-
íåííÿ ðåæèìó ïîñèëåíèõ ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ çàõîä³â �

Õî÷à ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï ó ì³ñò³ íå ïå-
ðåâèùóº åï³äïîð³ã, ó ïîçàøê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ çàêëàäàõ Êèºâà íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðî-
öåñ ïðèçóïèíåíî ç 16 ñ³÷íÿ, â³í òðèâàòèìå äî
ïîêðàùåííÿ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿. Ñòîëè÷í³ ë³êàð-
í³ çàáåçïå÷åí³ íåîáõ³äíèìè ïðåïàðàòàìè òà ìà-
þòü äîñòàòí³é ðåçåðâ ë³æîê. Íà òåðèòîð³¿ àåðî-
ïîðòó «Êè¿â», çàë³çíè÷íèõ òà àâòîâîêçàëàõ
ïðàöþþòü ìîá³ëüí³ ìåäè÷í³ ïóíêòè, äå ãðîìàäÿíè
çìîæóòü îòðèìàòè ôàõîâó êîíñóëüòàö³þ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëèö³ 
ñâÿòêóâàòèìóòü
Âîäîõðåùå

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ î 14.00 â³äáóäåòü-
ñÿ òðàäèö³éíå ñâÿòêóâàííÿ Âîäîõðå-
ù³ â Ã³äðîïàðêó á³ëÿ êàïëèö³ íà ÷åñòü
Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî (îñòð³â Ïå-
ðåäìîñòîâà ñëîá³äêà, 1).

ßê ³íôîðìóº Äåïàðòàìåíò êóëü-
òóðè, ÷èí îñâÿ÷åííÿ âîäè çà â³äïî-
â³äíèìè ðåãëàìåíòîâàíèìè ³ âñòà-
íîâëåíèìè êàíîíàìè çä³éñíèòü ïðåä-
ñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó, Ïàò-
ð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè
Ô³ëàðåò. Ãàðíèé íàñòð³é ïðèñóòí³ì
äàðóâàòèìå Óêðà¿íñüêèé àêàäåì³÷-
íèé ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íèé àí-
ñàìáëü «Êàëèíà».

ßê â³äîìî,Õðåùåííÿ Ãîñïîäíº —
òðåòº ³ çàâåðøàëüíå ñâÿòî ð³çäâÿíî-
íîâîð³÷íîãî öèêëó, ÿêå ïðàâîñëàâí³
òà ãðåêî-êàòîëèêè â³äçíà÷àþòü ùî-
ðîêó 19 ñ³÷íÿ. Ó íàðîä³ öå ñâÿòî íà-
çèâàþòü Éîðäàí, Âîäîõðåùå. ²ç Õðå-
ùåííÿì Ãîñïîäí³ì ïîâ’ÿçóþòü õðå-
ùåííÿ ²ñóñà Õðèñòà â ð³÷ö³ Éîðäàí.
Ââàæàºòüñÿ, ùî íà Âîäîõðåùå âîäà
íàáóâàº ö³ëþùèõ âëàñòèâîñòåé ³ çáå-
ð³ãàº ¿õ ïðîòÿãîì ðîêó, ë³êóþ÷è ò³-
ëåñí³ é äóõîâí³ õâîðîáè.

Äî ñëîâà, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
íàëåæíîãî ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
òà ðîçâàíòàæåííÿ ñòàíö³¿ «Ã³äðîïàðê»
ó â³âòîðîê,19 ñ³÷íÿ,ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ
Âîäîõðåù³ áóäå â³äêðèòî äðóãèé
âèõ³ä. Òàê âåñòèáþëü ¹2 (ñõ³äíèé)
ïðàöþâàòèìå ç 10.00 äî 17.00, à
âåñòèáþëü ¹1 –ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³.

Äîðîæí³ ñëóæáè 
çâ³ëüíÿþòü ì³ñòî 
â³ä ñí³ãó

Ôàõ³âö³ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïðîäîâæó-
þòü ³íòåíñèâíó ðîáîòó â ö³ëîäîáî-
âîìó ðåæèì³. Òàê, óïðîäîâæ äâîõ
îñòàíí³õ ä³á àâòîäîð³âö³ âèâîçèëè
ñí³ã ç óñ³õ ðàéîí³â ñòîëèö³, î÷èùàëè
ïðàâó êðàéíþ ñìóãó äîð³ã ó ì³ñöÿõ,äå
âëàñíèêè àâòîìîá³ë³â, äîñëóõàâøèñü
äî ïðîõàíü äîðîæíèê³â, çâ³ëüíèëè
¿¿.Òàêîæ êè¿âàâòîäîð³âö³ îáðîáëÿëè
äîðîãè òà òðîòóàðè, ùî çíàõîäÿòüñÿ
íà áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâ êîðïîðàö³¿,
ïðîòèîæåëåäíèìè ìàòåð³àëàìè äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî ïåðåñó-
âàííÿ àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà
ï³øîõîä³â ìàã³ñòðàëÿìè òà âóëèöÿ-
ìè ñòîëèö³.

Çàâäÿêè çëàãîäæåí³é ðîáîò³ äî-
ðîæí³õ ñëóæá ì³ñòà, óïðîäîâæ âèõ³ä-
íèõ ³ç äîð³ã òà âóëèöü Êèºâà áóëî âè-
âåçåíî 5 828,45 ò ñí³ãó, ó òîìó ÷èñë³
3 502,45 ò ñí³ãó— çà ïîçàìèíóëó äî-
áó. Çîêðåìà ñí³ã ³ç ïðîñï. Ïåðåìîãè,
ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, Ìîñ-
êîâñüêî¿ ïëîù³, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî, âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, âóë.
Æèëÿíñüêî¿, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
ïðîñï. Ì. Áàæàíà, âóë. Ìåæèã³ðñüêî¿,
Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, ïðîñï. Ãåíåðà-
ëà Âàòóò³íà, ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî,
âóë.Ò.Äðàéçåðà òà ç ³íøèõ ì³ñöü âè-
âîçèëè íà ñïåö³àëüí³ ìàéäàí÷èêè
äëÿ ñêëàäóâàííÿ.

íîâèíè

Çàäëÿ ïîêðàùåííÿ 
åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿
� Àáè íå äîïóñòèòè ìàñøòàáíîãî ñïàëàõó çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ²,

ó ì³ñò³ çàïðîâàäèëè ïðîô³ëàêòè÷í³ çàïîá³æí³ çàõîäè
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Õî÷à ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï ó ñòîëèö³ íå ïåðåâèùóº åï³äïîð³ã, ó ì³ñò³ çàïðîâàäèëè ïðîô³ëàêòè÷í³ çàïîá³æí³ çàõîäè 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва цілісних 

майнових комплексів дитячо�юнацьких спортивних шкіл
Рішення Київської міської ради № 62/62 від 22 грудня 2015 року

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місце�
ве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», рішення Київ�
ської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», враховуючи лист
постійної комісії Київської міської ради з питань сім’ї, молоді та спорту від 24 квітня 2015 року № 08/293�140,
постанову громадської організації «Київське міське фізкультурно�спортивне товариство «Україна» від 09
липня 2015 року № П�03�02, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од
�на�безоплатне�прийняття�до

�ом
нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�сів�дитя-

чо-юнаць�их�спортивних�ш�іл�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Дор
чити�ви�онавчом
�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції):

2.1.�Здійснити�спільно�з�зазначеними�
�додат-

�
�до�цьо�о�рішення�ДЮСШ�інвентаризацію�їх�ці-

лісних�майнових��омпле�сів.

2.2.�За�рез
льтатами�інвентаризації�забезпе-

чити�під�отов�
�та�затвердження�а�тів�прийман-

ня-передачі�цілісних�майнових��омпле�сів�ДЮСШ.

2.3.�Привести�
�відповідність�до�вимо��чинно-

�о�за�онодавства�стат
ти�ДЮСШ�та�ви�ласти�їх


�новій�реда�ції.

2.4.�Передбачити�фінанс
вання�заходів,�визна-

чених�
�п
н�ті�2�цьо�о�рішення.

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

�ласти�на�постійн
��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності�та�постійн
��омісію�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�освіти,�на
�и,�сім’ї,

молоді�та�спорт
.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Назва дитячо�юнацьких спортивних шкіл Юридична
адреса

Код ЄДРПОУ

1. Дитячо�юнацька спортивна школа "Акваспорт" Київського міського
фізкультурно�спортивного товариства "Україна"

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200201

2. Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа олімпійського резерву
м. Києва з баскетболу

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200147

3. Дитячо�юнацька спортивна школа "Олімпієць" Київського міського
фізкультурно�спортивного товариства "Україна"

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200216

4. Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа олімпійського резерву
м. Києва зі спортивної гімнастики

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200179

5. Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа олімпійського резерву
з вітрильного спорту м. Києва

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

14293000

6. Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа олімпійського резерву
м. Києва з легкої атлетики

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200239

7. Дитячо�юнацька спортивна школа м. Києва з плавання 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200251

8. Дитячо�юнацька спортивна школа м. Києва з велосипедного спорту 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200245

9. Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа олімпійського резерву
з тенісу

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

22895019

10. Дитячо�юнацька спортивна школа "Авіатор" Київського міського
фізкультурно�спортивного товариства "Україна"

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200191

11. Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Арсенал" 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200133

12. Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Восход" ич�Оои, м. гонів,
вул. Фрунзе, 105

23538392

13. Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа олімпійського
резерву з кульової стрільби та біатлону "Схід"

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

22894877

14. Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Темп" 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200222

15. Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Маяк" 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200127

16. Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Артем" Київського
міського фізкультурно�спортивного товариства "Україна"

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26200185

17. Приватний позашкільний навчальний заклад "Комплексна дитячо�
юнацька спортивна школа інвалідів "Прометей"  

04080, м. Київ,
вул. Фрунзе, 105

26500786

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�22.�12. 2015�ро�
�№ 62/62

Перелік
дитячо�юнацьких спортивних шкіл громадської організації 

«Київське міське фізкультурно�спортивне товариство «Україна», 
які передаються до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу Київському університету 
імені Бориса Грінченка на списання транспортного засобу, 
який належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 34/34 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення
Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних за�
собів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва», враховуючи клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 16 жовтня 2014 року № 063�6190) та
звернення Київського університету імені Бориса Грінченка (лист від 15 жовтня 2014 року № 907), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�Київсь�ом
�
ніверситет
�іме-

ні�Бориса�Грінчен�а�на�списання�шляхом�лі�ві-

дації�автомобіля�мар�и�Таврія�ЗАЗ,�модель�110307,

державний� номер� 26402КА,� номер� шасі

Y6D110307Y0004346,�пробі��145900��м,�2000�ро-

�
�вип
с�
,�первісною�балансовою�вартістю

17047,00��рн,�залиш�овою�балансовою�вартістю

0,00��рн,�я�ий�належить�до��ом
нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�та�облі-

�ов
ється�на�балансі�за�лад
.

2.�Зобов’язати�Київсь�ий�
ніверситет�іме-

ні�Бориса�Грінчен�а�ви�ористати�придатне

обладнання�демонтовано�о�основно�о�засо-

б
�для�ремонт
�інших�транспортних�засобів,

а�непридатні�деталі�та�матеріали�
�встанов-

леном
�за�онодавством�поряд�
�здати�на

металобр
хт�з�подальшим�спрям
ванням�ви-

р
чених��оштів�до�бюджет
�міста�Києва.

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

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

�ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 140/2043
«Про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

цілісних майнових комплексів»
Рішення Київської міської ради № 35/35 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин тринадцятої та чо�
тирнадцятої статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ
�прое�т�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08�жовтня

2015�ро�
�№ 140/2043�«Про�надання�з�оди

на�безоплатне�прийняття�до��ом
нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�цілісних�майнових��омпле�сів».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�власності,�Департамент
��ом
наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан


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

жавної�адміністрації)�доопрацювати�зазна-

чений�прое�т�рішення�та�винести�йо�о�на

роз�ляд�пленарно�о�засідання�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про встановлення меморіальної дошки 
Березняку Євгенію Степановичу

Розпорядження № 970 від 30 вересня 2015 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків у місті Києві»,
враховуючи протокол засідання комісії з встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 30 січня 2015 року
№ 3, з метою вшанування пам’яті Героя України, почесного громадянина міста Києва, заслуженого вчителя Укра�
їни Березняка Є. С., в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�меморіальн
�дош�
�
�місті�Ки-

єві�на�честь�Березня�а�Єв�ена�Степановича�за

адресою:�в
лиця�С
ворова,�11.

2.�Визначити�замовни�ом�із�ви�отовлення�та

встановлення�в�азаної�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження�меморіальної�дош�и�Департамент

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

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

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

ви�отовленням�та�встановленням�в�азаної�


п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження�меморіальної

дош�и�б
д
ть�профінансовані�за�рах
но��аси�-

н
вань,�передбачених�в�бюджеті�міста�Києва

Департамент
��
льт
ри�ви�онавчо�о�ор�ан


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

жавної�адміністрації)�за��одом�тимчасової��ла-
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сифі�ації�видат�ів�та��редит
вання�місцевих

бюджетів�150201�«Збереження,�розвито�,�ре-

�онстр
�ція�та�реставрація�пам’ято��історії�та

�
льт
ри»�за�
мови�наявності��оштів.

4.Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

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

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

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 17 липня 2015 року № 706 «Про визначення 
комунального підприємства «Дирекція з капітального 
будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» 

замовником виконання робіт»
Розпорядження № 971 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання співвласників ба�
гатоквартирного будинку», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16 лютого 2015 року № 119 «Про Програму економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення видів робіт на деяких об’єктах та у зв’язку з внесенням змін до Про�
грами економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 28 січня 2015 року № 59/924:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан


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

ної�адміністрації)�від�17�липня�2015�ро�
�№ 706

«Про�визначення��ом
нально�о�підприємства

«Дире�ція�з��апітально�о�б
дівництва�та�ре�онстр
�-

ції�«Київб
дре�онстр
�ція»�замовни�ом�ви�онан-

ня�робіт»�та�і�зміни:

1.�У�п
н�ті�3�цифри�та�слова�«100102�«Капі-

тальний�ремонт�житлово�о�фонд
�місцевих�ор�а-

нів�влади»�замінити�цифрами�та�словами�«100106

«Капітальний�ремонт�житлово�о�фонд
�об’єднань

співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б
дин�ів».

2.�У�додат�
:

У��рафі�2�позиції�5�слова�«Заміна�ві�он�на�енер-

�озбері�аючі�в�місцях�за�ально�о��орист
вання»

замінити�словами�«Заміна�ві�он�(се�ція�А,�С)�та

дверей�(се�ція�С)�на�енер�озбері�аючі�в�місцях

за�ально�о��орист
вання».

Граф
�2�позиції�7�доповнити�словами�«(балан-

с
вання�системи�опалення�б
дівлі�шляхом�вста-

новлення�баланс
вальних��лапанів�на��ожном


стоя�
�та�заміна�де�іль�ох�задвижо��на��
льові

�рани)».

Граф
�2�позиції�16�доповнити�словами�«(п
с-

�о-нала�одж
вальні�роботи)».

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника будівництва ліцею 
на 22 класи на ділянці № 13 в шостому мікрорайоні житлового

масиву Осокорки�Північні у Дарницькому районі
Розпорядження № 973 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення
мешканців житлового масиву Осокорки�Північні Дарницького району закладами освіти, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1.�П
блічном
�а�ціонерном
�товариств
�«Хол-

дин�ова��омпанія�«Київмісь�б
д»�
�встановле-

ном
�поряд�
�передати��ом
нальном
�підпри-

ємств
�з�
тримання�та�е�спл
атації�житлово�о

фонд
�спеціально�о�призначення�«Спецжитло-

фонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»)�ф
н�ції

замовни�а�б
дівництва�ліцею�на�22��ласи�на�ді-

лянці�№ 13�в�шостом
�мі�рорайоні�житлово�о

масив
�Осо�ор�и-Північні�
�Дарниць�ом
�райо-

ні�та�всі�наявні�до�
менти,�я�і�засвідч
ють�пра-

ва�замовни�а,�прое�тно-�ошторисн
,�до�овір-

н
,�б
х�алтерсь�
�до�
ментацію,�до�
ментацію,

пов’язан
�з�проведенням�процед
р�за�
півель,

обладнання�та�матеріали,�що�придбані�для��ом-

пле�тації�об’є�та,�та�інформацію,�я�а�є�важли-

вою�для�їх�здійснення,�відповідно�до�за�оно-

давства.

2.�КП�«Спецжитлофонд»:

2.1.�Забезпечити��ори�
вання�та�перезатвер-

дження�прое�тно-�ошторисної�до�
ментації�в


становленом
�поряд�
.

2.2.�Визначити��енеральн
�підрядн
�ор�ані-

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

ті�1�цьо�о�розпорядження,�в�
становленом


поряд�
.

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

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

робіт.

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

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

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

�
�№ 1051/1051.

2.5.�Земельно-правові�питання�вирішити�в�
с-

тановленом
�поряд�
.

2.6.�Під�час�
�ладання�до�овор
�підряд
�на�б
-

дівництво�об�є�та,�зазначено�о�
�п
н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�обов’яз�ово�передбачити�
мо-

ви�щодо�надання�підрядни�ами��арантії�я�ості

Про заміну (реконструкцію) та модернізацію ліфтів 
у житлових будинках м. Києва у 2015 році

Розпорядження № 974 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду�

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і со�
ціального розвитку міста Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со�
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 23 жовтня 2014 року № 1182) та з метою утримання житлового фон�
ду в місті Києві в належному технічному стані:

1.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�із�заміни�(ре�онстр
�ції)�та�мо-

дернізації�ліфтів�
�житлових�б
дин�ах�м.�Києва�


2015�році,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт�із

заміни�(ре�онстр
�ції)�та�модернізації�ліфтів�


житлових�б
дин�ах�м.�Києва�
�2015�році�відпо-

відно�до�п
н�т
�1�цьо�о�розпорядження�Депар-

тамент�житлово-�ом
нальної�інфрастр
�т
ри�ви-

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

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

3.�Департамент
�житлово-�ом
нальної�інфра-

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

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

фінанс
вати�ви�онання�робіт,�зазначених�
�п
н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�за�рах
но��бюджет-

них��оштів�на�2015�рі��за��одом�тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит
вання�місцевих�бю-

джетів�150101�«Капітальні�в�ладення».

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�розподілом

обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро-

�и�е�спл
атації�об’є�та.

3.�Департамент
�б
дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

ції)�надати�
�встановленом
�поряд�
�до�Депар-

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

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

жавної�адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�що-

до�в�лючення�робіт,�зазначених�
�п
н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі��та�наст
п-

ні�ро�и�за�рах
но��бюджетних��оштів.

4.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б
дівництвом

об’є�т�б
де�в�
становленом
�поряд�
�зарахова-

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

мади�міста�Києва.

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

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

жавної�адміністрації)�від�25��вітня�2013�ро�
�№625

«Про�б
дівництво�за�альноосвітньої�ш�оли�на�33

�ласи�та�ліцею�на�22��ласи�на�ділянці�№ 12,�13

в�6-м
�мі�рорайоні�житлово�о�масив
�Осо�ор-

�и-Північні�
�Дарниць�ом
�районі»�та�і�зміни:


�за�олов�
�та�п
н�ті�1�ви�лючити�слова�і�циф-

ри�«та�ліцею�на�22��ласи»�та�цифри�«13»;

підп
н�т�2.5�п
н�т
�2�ви�ласти�
�та�ій�реда�-

ції:

«2.5.�Під�час�
�ладання�до�овор
�підряд
�на

б
дівництво�об’є�та,�зазначено�о�
�п
н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передбачити


мови�щодо�надання�підрядни�ами��арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро-

�и�е�спл
атації�об’є�та.»;

п
н�т�4�ви�ласти�
�та�ій�реда�ції:

«4.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б
дівниц-

твом�об’є�т�б
де�в�
становленом
�поряд�
�зара-

хований�до��ом
нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.».

6.�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’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про підсумки весняного двомісячника з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2015 році

Розпорядження № 977 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 розпорядження вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 березня 2015 ро�
ку № 225 «Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного
стану міста у 2015 році», протоколу № 6 підсумкового засідання комісії з проведення весняного двомісячни�
ка з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2015 р. 18.06.2015:

1.�Визнати�переможцями�в�ор�анізації�та�ви-

�онанні�заходів�весняно�о�двомісячни�а�з�бла-

�о
строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно-

�о�стан
�міста�
�2015�році�серед:

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�–�Святошинсь�
�районн
�в�місті�Києві�дер-

жавн
�адміністрацію;

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

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

ністрації) —�Департамент�житлово-�ом
нальної

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

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

ністрації);

місь�их�підприємств —�Київсь�е��ом
нальне

об’єднання�зелено�о�б
дівництва�та�е�спл
ата-

ції�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб
д»�та

�ом
нальн
��орпорацію�«Київавтодор».

2.�Відмітити�незадовільн
�ор�анізацію�та�ви-

�онання�планових�по�азни�ів�ви�онання�район-

ними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями

весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о
строю,�озеле-

нення�та�поліпшення�санітарно�о�стан
�міста�


2015�ро�
,�затверджених�розпорядженням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�16�бе-

резня�2015�ро�
�№ 225,�низь�
�ви�онавч
�дис-

циплін
�
�ви�онанні�дор
чень��омісії�з�проведен-

ня�весняно�о�двомісячни�а�з�бла�о
строю�озе-

ленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан
�міста


�2015�році�
�Печерсь�ом
�районі.

3.�Ре�оменд
вати:

3.1.�Керівни�ам�департаментів,�
правлінь�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�місь�их�і

районних��ом
нальних�підприємств,�ор�анізацій

і�
станов�за�підс
м�ами�роботи�в�період�весня-

но�о�двомісячни�а�з�бла�о
строю,�озеленення

та�поліпшення�санітарно�о�стан
�міста�
�2015

році�заохотити��ращих�працівни�ів�за�особис-

тий�внесо��
�поліпшення�бла�о
строю�міста�


межах��оштів�фонд
�оплати�праці.

3.2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�за�рах
но���оштів,�передбачених�на

поточний�бла�о
стрій,�заохотити�а�тивних�
час-

ни�ів�ви�онання�заходів�весняно�о�двомісячни-

�а�з�бла�о
строю,�озеленення�та�поліпшення�са-

нітарно�о�стан
�міста�
�2015�році.

4.�Керівни�ам�департаментів,�
правлінь�та�ін-

ших�стр
�т
рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан


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

ної�адміністрації),��оловам�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій:

спрям
вати�з
силля�підпоряд�ованих�їм�під-

приємств,�
станов�та�ор�анізацій�на�е�оло�ічне

оздоровлення�територій,�водойм,�повітря,�ви�о-

нання��омпле�сних�за�альномісь�их�про�рам;

розпочати�на�опичення�рес
рсів�для�ор�ані-

зовано�о�проведення�осінньо�о�місячни�а�з�бла-

�о
строю,�озеленення�та�поліпшення�санітарно-

�о�стан
�міста�
�2015�році.

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

дження�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 безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплових мереж публічного
акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»

Розпорядження № 975 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства. «Холдингова компанія «Київ�
міськбуд» (лист від 23 квітня 2015 року № 01625/0/2�15), протокол чергових загальних зборів акціонерів то�
вариства від 25 квітня 2012 року № 14 та протокол засідання правління товариства від 02 березня 2015 року № 6,
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

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

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

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


а�ціонерном
�товариств
�«КИЇВЕНЕРГО»�тепло-

ві�мережі�п
блічно�о�а�ціонерно�о�товариства

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

додат�ом�в�межах�та�на�
мовах,�визначених�У�о-

дою�щодо�реалізації�прое�т
�
правління�та�рефор-

м
вання�енер�етично�о��омпле�с
�м.�Києва�від

27�вересня�2001�ро�
�(зі�змінами�та�доповнен-

нями),�я�а�
�ладена�між�АК�«Київенер�о»�та�Ки-

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

2.�Департамент
��ом
нальної�власності�м.�Ки-

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

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

ти�заходів�щодо�приймання —�передачі�тепло-

вих�мереж,�зазначених�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

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

дження�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
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Про відмову у продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 945 від 23 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.�Відмовити���продовженні�стро���дії�дозво-

лів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�(далі —

дозволи)�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоря-

дження����іль�ості�12�дозволів.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до адресного переліку об’єктів 
для виконання робіт із заміни (реконструкції) 

та модернізації ліфтів в житлових будинках міста Києва 
у 2015 році

Розпорядження № 947 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово(комунальні послу(

ги», рішень Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», від
28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», По(
рядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капіталь(
них вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь(
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026 (у редакції розпоря(
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 жовт(
ня 2014 року № 1182), з метою уточнення адресного переліку і забезпечення утримання житлового фонду в
місті Києві в належному технічному стані:

Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі���об’є�-

тів�для�ви�онання�робіт�із�заміни�(ре�онстр��-

ції)�та�модернізації�ліфтів�в�житлових�б�дин�ах

міста�Києва���2015�році,�затверджено�о�розпо-

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

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

трації)�від�22�червня�2015�ро���№ 605,�ви�лав-

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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження акта приймання(передачі гуртожитку 
на вул. Миколи Шепелєва, 31/87 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 948 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно(
сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо(
дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль(
ної інфраструктури», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23 грудня 2014 року № 1519 «Про безоплатне прийняття гуртожитку, зов(
нішніх інженерних мереж Державного територіально(галузевого об’єднання «Південно(Західна залізниця»
до комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23листопада 2012 року № 2100
«Про утворення комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра(
ції) з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста
Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

тожит���на�в�л.�Ми�оли�Шепелєва,�31/87�в��о-

м�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

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 прийняття та передачу зовнішньобудинкових 
інженерних мереж жилого будинку № 13 на вул. Булгакова 

у Святошинському районі
Розпорядження № 963 від 25 вересня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери(
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін(
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 25 червня 2015 року № 056/24(3897, з метою належної екс(
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилого будинку
№ 13 на вул. Булгакова у Святошинському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

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

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

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

ві�інженерні�мережі�жило�о�б�дин���№ 13�на

в�л.�Б�л�а�ова���Святошинсь�ом��районі�з�ід-

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

них�У�одою�про�передач��в��правління�від�ри-

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

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

ною�власністю�територіальної��ромади�міста

Києва�від�20�листопада�2003�ро���(в�реда�ції

До�овор��на�володіння�та��орист�вання�май-

ном�територіальної��ромади�міста�Києва�від

01��р�дня�2006�ро��),�я�а���ладена�між�від-

�ритим�а�ціонерним�товариством�«А�ціонерна

�омпанія�«Київводо�анал»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�за-

безпечити�в��становленом��поряд���прийнят-

тя�та�передач��зовнішньоб�дин�ових�інженер-

них�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

3.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження Положення про Департамент 
з питань державного архітектурно(будівельного контролю 

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 978 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс(

трації», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної ад(
міністрації», від 19 серпня 2015 року № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно(бу(
дівельного контролю», на виконання рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 761/1625 «Про
утворення Департаменту з питань державного архітектурно(будівельного контролю міста Києва виконав(
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�Положення�про�Департамент

з�питань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівель-

но�о��онтролю�міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�що�додається.

2.�Департамент��з�питань�державно�о�архі-

те�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міста�Києва

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

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

печити�державн��реєстрацію�Положення,�за-

тверджено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,���поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни.

3.�Департамент��з�питань�державно�о�архі-

те�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міста�Києва

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

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

снювати�повноваження,�визначені�За�оном

У�раїни�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�оно-

давчих�а�тів�У�раїни�щодо�децентралізації�пов-

новажень���сфері�архіте�т�рно-б�дівельно�о

�онтролю�та��дос�оналення�містоб�дівно�о�за-

�онодавства»,�на�наст�пний�день�після�затвер-

дження�а�та�спільної��омісії�з�передачі�відпо-

відної�до��ментації�та�вирішення�питань,�по-

в’язаних�з��творенням�та�ф�н�ціон�ванням�ор-

�ан��державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о

�онтролю.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

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

01.10.2015�ро���№�978

Положення
про Департамент з питань державного архітектурно(будівельного 
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1.�Департамент�з�питань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міста�Києва�(да-

лі —�Департамент)�є�стр��т�рним�підрозділом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ий�підпоряд�ований�Київсь�ом��місь�ом���о-

лові,�підзвітний�і�під�онтрольний�Київсь�ій�місь�ій�раді.

Департамент,���межах,�деле�ованих�За�оном�У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної

діяльності»�державних�повноважень,�є�під�онтрольним�Державній�архіте�т�рно-б�дівель-

ній�інспе�ції�У�раїни�(далі�Держархб�дінспе�ція).

2.�Департамент���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,���аза-

ми�Президента�У�раїни�та�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�прийнятими�відповідно

до�Констит�ції�та�за�онів�У�раїни,�а�тами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�Міністерства

ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни�та

Держархб�дінспе�ції,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�а�та�ож�цим�Положенням.

3.�Основним�завданням�ор�ан��Департамент��є:

1)�здійснення�відповідно�до�За�он��державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�на

території�міста�Києва;

2)�ви�онання�дозвільних�та�реєстраційних�ф�н�цій���сфері�містоб�дівної�діяльності;

3)�реалізація�державної�політи�и���сфері�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтро-

лю�на�території�міста�Києва.

4.�Департамент�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о�завдань:

1)�надає,�отрим�є,�реєстр�є,�повертає�до��менти,�що�дають�право�на�ви�онання�під�о-

товчих�та�б�дівельних�робіт,�відмовляє���видачі�та�их�до��ментів,�ан�лює�їх,�с�асов�є�їх

реєстрацію;

2)�приймає�в�е�спл�атацію�за�інчені�б�дівництвом�об’є�ти�(видає�сертифі�ати,�реєстр�є

де�ларації�про��отовність�об’є�та�до�е�спл�атації�та�повертає�та�і�де�ларації�на�доопрацю-

вання�для��с�нення�виявлених�недолі�ів);

3)�подає�Держархб�дінспе�ції�інформацію,�необхідн��для�внесення�даних�до�єдино�о�ре-

єстр��до��ментів,�що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�дівельних�робіт�і�засвід-

ч�ють�прийняття�в�е�спл�атацію�за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів,�відомостей�про�повер-

нення�на�доопрацювання,�відмов����видачі,�с�ас�вання�та�ан�лювання�зазначених�до��-

ментів;
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4)�здійснює�державний�архіте�т�рно-б�дівельний��онтроль�за�дотриманням�вимо��за�о-

нодавства���сфері�містоб�дівної�діяльності,�б�дівельних�норм,�державних�стандартів�і�пра-

вил,�положень�містоб�дівної�до��ментації�всіх�рівнів,�вихідних�даних�для�прое�т�вання�об’-

є�тів�містоб�д�вання,�прое�тної�до��ментації�щодо�об’є�тів,�розташованих���межах�міста

Києва;

5)�здійснює��онтроль�за�ви�онанням�за�онних�вимо��(приписів)�посадових�осіб�Департа-

мент�;

6)�роз�лядає�відповідно�до�за�он��справи�про�адміністративні�правопор�шення,�пов’яза-

ні�з�пор�шенням�вимо��за�онодавства,�б�дівельних�норм,�державних�стандартів�і�правил

під�час�б�дівництва,�пор�шенням�за�онодавства�під�час�план�вання�та�заб�дови�територій

та�неви�онанням�за�онних�вимо��(приписів)�посадових�осіб�Департамент�;

7)�роз�лядає�відповідно�до�за�он��справи�про�правопор�шення���сфері�містоб�дівної�ді-

яльності�із�прийняттям�відповідних�рішень;

8)�виявляє,�реа��є�та�запобі�ає�фа�там�самочинно�о�б�дівництва�об’є�тів�на�території

міста�Києва;

9)���випад�ах�виявлення�самовільно�о�зайняття�земельних�діляно����місті�Києві�повідом-

ляє�Департамент�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

10)�з�пиняє�під�отовчі�та�б�дівельні�робіти,�що�не�відповідають�вимо�ам�за�онодавства

��сфері�містоб�дівної�діяльності,�зо�рема�б�дівельним�нормам,�містоб�дівним��мовам�та

обмеженням,�затвердженом��прое�т��або�б�дівельном��паспорт��заб�дови�земельної�ді-

лян�и,�ви�он�ються�без�повідомлення,�реєстрації�де�ларації�про�почато��їх�ви�онання�або

дозвол��на�ви�онання�б�дівельних�робіт;

11)�здійснює�в��становленом��поряд���визначення��ате�орії�с�ладності�об’є�тів�самочин-

но�о�б�дівництва�для�притя�нення�до�відповідальності,�відповідно�до�вимо��За�он��У�раїни

«Про�відповідальність�за�правопор�шення���сфері�містоб�дівної�діяльності»�та�інших�за�о-

нодавчих�а�тів;

12)�здійснює��онтроль�за�забезпеченням�надійності�та�безпечності�б�дин�ів�і�спор�д�не-

залежно�від�форм�власності�в�районах,�що�зазнають�вплив��небезпечних�природних�і�тех-

но�енних�явищ�та�процесів;

13)�вносить�пропозиції�щодо�прое�т��бюджет��міста�Києва�та�про�рами�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���міста�Києва�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Департамент�;

14)�забезпеч�є�ефе�тивне�і�цільове�ви�ористання�відповідних�бюджетних��оштів;

15)��от�є�прое�ти�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

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

та�інших�а�тів�з�питань,�що�віднесені�до��омпетенції�Департамент�,�а�та�ож�бере��часть��

їх�розробці;

16)�бере��часть�в�межах�повноважень���розробленні�прое�тів�державних�та�місь�их�ці-

льових�та�інших�про�рам;

17)��от�є���межах�повноважень�прое�ти���од,�до�оворів,�меморанд�мів,�прото�олів�з�-

стрічей�деле�ацій�і�робочих��р�п�з�питань,�віднесених�до��омпетенції�Департамент�,�а�та-

�ож�бере��часть���їх�розробці;

18)�бере��часть���під�отовці�звітів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�для�їх�роз�ляд��на�сесії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

19)��от�є�самостійно�або�разом�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�інформаційні�та�ана-

літичні�матеріали�для�подання�Київсь�ом��місь�ом���олові;

20)��за�альнює�пра�ти���застос�вання�за�онодавства�з�питань,�що�належать�до��омпе-

тенції�Департамент�,�розробляє�і�подає�на�роз�ляд�Київсь�ом��місь�ом���олові�пропозиції

щодо�вдос�оналення�за�онодавства�з�питань,�що�відносяться�до�йо�о��омпетенції;

21)�проводить�е�спертиз��та�по�одж�є�прое�ти�а�тів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�розроблені�стр��т�рними�підрозділами

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�і

містять�питання,�віднесенні�до��омпетенції�Департамент�;

22)�здійснює�державн��політи�����сфері�охорони�державної�таємниці�в�межах�своїх�пов-

новажень,�передбачених�За�оном�У�раїни�«Про�державн��таємницю»;

23)�забезпеч�є�здійснення�заходів�щодо�запобі�ання�і�протидії��ор�пції;

24)�роз�лядає�в��становленом��за�онодавством�поряд���звернення��ромадян;

25)�опрацьов�є�запити�і�звернення�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради;

26)�забезпеч�є�дост�п�до�п�блічної�інформації,�розпорядни�ом�я�ої�він�є;

27)�постійно�інформ�є�населення�про�стан�здійснення�визначених�за�оном�повноважень;

28)�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�ви�онання�завдань�мобілізаційної�під�отов�и,

цивільно�о�захист��населення,�дотримання�вимо��за�онодавства�з�охорони�праці,�пожеж-

ної�безпе�и;

29)�ор�анізов�є�робот��з���омпле�т�вання,�збері�ання,�облі���та�ви�ористання�архівних

до��ментів;

30)�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�реалізацію�державної�політи�и�стосовно�захис-

т��інформації�з�обмеженим�дост�пом;

31)�бере��часть���вирішенні�відповідно�до�за�онодавства��оле�тивних�тр�дових�спорів

(�онфлі�тів);

32)�забезпеч�є�захист�персональних�даних;

33)�здійснює�взаємодію�з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�частині�перевір�и�інфор-

мації�стосовно�ви�онання�в��становленом��поряд���замовни�ами�обов’яз�ів�щодо���ладан-

ня�до�овор��про�пайов���часть���розвит���інфрастр��т�ри�міста�Києва�та�сплати�пайової

�часті;

34)�здійснює�інші�передбачені�за�оном�повноваження.

5.�Департамент�для�здійснення�повноважень�та�ви�онання�завдань,�що�визначені,�має

право:

1)�одерж�вати�в��становленом��поряд���від�міністерств,�інших�центральних�ор�анів�ви�о-

навчої�влади,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій,�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власно-

сті�та�їх�посадових�осіб�інформацію,�до��менти�та�інші�матеріали,�необхідні�для�ви�онання

по�ладених�на�ньо�о�завдань;

2)�зал�чати�спеціалістів�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій,��ро-

мадсь�их�об’єднань�(за�по�одженням�із�їхніми��ерівни�ами)�для�роз�ляд��питань,�що�нале-

жать�до�йо�о��омпетенції;

3)�вносити�в��становленом��поряд���пропозиції�щодо��дос�оналення�роботи�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�сфері�архіте�-

т�рно-б�дівельно�о��онтролю;

4)��орист�ватись�в��становленом��поряд���своїми�інформаційними�базами�даних,�а�та-

�ож�відповідними�інформаційними�базами�даних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місце-

во�о�самовряд�вання,�системами�зв’яз���і��ом�ні�ацій,�мережами�спеціально�о�зв’яз���та

іншими�технічними�засобами;

5)�с�ли�ати�і�проводити�в��становленом��поряд���наради�та�семінари�з�питань,�що�на-

лежать�до�йо�о��омпетенції;

6)��творювати�в�межах��омпетенції��омісії�та�робочі��р�пи,�в�том��числі�із�зал�ченням�до

них�фахівців�в��становленом��поряд��;

7)�представляти�за�відповідним�дор�ченням�інтереси�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���інших�ор-

�анах,�в�том��числі�міжнародних�ор�анізаціях,�підприємствах,��становах,�ор�анізаціях;

8)�за�дор�ченням�представляти�інтереси�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�с�дах;

9)�брати��часть���співробітництві���межах�по�ладених�на�Департамент�завдань�з�ор�а-

нами�ви�онавчої�влади�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�а�та�ож�з�міжнародними

ор�анізаціями,�відповідними�ор�анами�та�ор�анізаціями�іноземних�держав,�їхніми�диплома-

тичними�та�іншими�представництвами�в�місті�Києві�та�У�раїні;

10)�брати��часть���роботі��омісій,��творених�Київсь�ою�місь�ою�радою,�ви�онавчим�ор-

�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією);

11)�ви�ористов�вати���своїй�діяльності�власні�та�зал�чені�а�редитовані�лабораторії�та

�онтрольно-вимірювальні�засоби,�сертифі�овані�в��становленом��за�онодавством�поряд-

��;

12)�брати�відповідно�до�за�онодавства��часть���роботі��омісій,�що��творюються�з�ме-

тою�розслід�вання�причин�і�наслід�ів�аварій�на�б�дівництві.

6.�Посадові�особи�Департамент��для�ви�онання�по�ладених�на�них�завдань�під�час�пе-

ревір�и�мають�право:

1)�безпереш�одно�о�дост�п��до�місця�б�дівництва�об’є�та�та�до�прийнятих�в�е�спл�ата-

цію�об’є�тів,�що�підля�ають�обов’яз�овом��обстеженню;

2)�с�ладати�прото�оли�про�вчинення�правопор�шень�та�а�ти�перевіро�,�на�ладати�штра-

фи�відповідно�до�за�он�;

3)�видавати�обов’яз�ові�для�ви�онання�приписи�щодо:

�с�нення�пор�шення�вимо��за�онодавства���сфері�містоб�дівної�діяльності,�б�дівельних

норм,�державних�стандартів�і�правил;

з�пинення�під�отовчих�та�б�дівельних�робіт,�що�не�відповідають�вимо�ам�за�онодавства

��сфері�містоб�дівної�діяльності,�зо�рема�б�дівельним�нормам,�містоб�дівним��мовам�та

обмеженням,�затвердженом��прое�т��або�б�дівельном��паспорт��заб�дови�земельної�ді-

лян�и,�ви�он�ються�без�повідомлення,�реєстрації�де�ларації�про�почато��їх�ви�онання�або

дозвол��на�ви�онання�б�дівельних�робіт;

4)�проводити�перевір���відповідності�ви�онання�під�отовчих�та�б�дівельних�робіт�вимо-

�ам�за�онодавства���сфері�містоб�дівної�діяльності,�б�дівельних�норм,�державних�стан-

дартів�і�правил,�затвердженим�прое�тним�вимо�ам,�рішенням,�технічним��мовам,�своєчас-

ності�та�я�ості�проведення�передбачених�нормативно-технічною�і�прое�тною�до��ментацією

зйомо�,�замірів,�випроб�вань,�а�та�ож�ведення�ж�рналів�робіт,�наявності���випад�ах,�пе-

редбачених�за�онодавством,�паспортів,�а�тів�та�прото�олів�випроб�вань,�сертифі�атів�та

іншої�до��ментації;

5)�проводити�з�ідно�із�за�онодавством�перевір���відповідності�б�дівельних�матеріалів,

виробів�і��онстр��цій,�що�ви�ористов�ються�під�час�б�дівництва�об’є�тів,�вимо�ам�держав-

них�стандартів,�б�дівельних�норм�і�правил;

6)�зал�чати�до�проведення�перевіро��представни�ів�центральних�і�місцевих�ор�анів�ви-

�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�е�спертних�та��ромадсь�их�об’єднань

(за�по�одженням�з�їх��ерівни�ами),�фахівців��ал�зевих�на��ово-дослідних�та�на��ово-тех-

нічних�ор�анізацій;

7)�отрим�вати�від�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій,�фізичних�осіб�інформацію�та�до��менти,�необхідні�для�здійс-

нення�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю;

8)�вима�ати���випад�ах,�передбачених�за�онодавством,�вибір�ово�о�роз�риття�о�ремих

�онстр��тивних�елементів�б�дин�ів�і�спор�д,�проведення�зйом�и�і�замірів,�додат�ових�ла-

бораторних�та�інших�випроб�вань�б�дівельних�матеріалів,�виробів�і��онстр��цій;

9)�забороняти�за�вмотивованим�письмовим�рішенням�дире�тора�Департамент��чи�йо�о

заст�пни�а�е�спл�атацію�за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів,�не�прийнятих�в�е�спл�атацію;

10)�здійснювати�фі�с�вання�процес��проведення�перевір�и�з�ви�ористанням�а�діо-�та

відеотехні�и;

11)�здійснювати��онтроль�за�дотриманням�поряд���обстеження�та�паспортизації�об’є�-

тів,�а�та�ож�за�здійсненням�заходів�щодо�забезпечення�надійності�та�безпе�и�під�час�їх

е�спл�атації.

7.�Департамент�під�час�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань���своїй�діяльності�взає-

модіє�в��становленом��поряд���з�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями,��ромад-

сь�ими�об’єднаннями,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�ор�анами�ви�онавчої�влади,

що�здійснюють��онтроль�за�дотриманням�природоохоронних,�санітарно-�і�ієнічних,�про-

типожежних�вимо�,�вимо����сфері�охорони�праці,�енер�озбереження�та�інших�вимо�,�перед-

бачених�за�оном,�а�та�ож�з�ор�анами�вн�трішніх�справ,�про��рат�ри,�державної�статисти-

�и�та�іншими�правоохоронними�і��онтролюючими�ор�анами.

8.�Департамент�очолює�дире�тор,�я�о�о�призначає�та�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь-

�ий��олова�за�по�одженням�з��оловою�Держархб�дінспе�ції.

Протя�ом�трьох�днів�після�призначення�дире�тора�Департамент�,�ви�онавчий�ор�ан�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�інформ�є�про�це�Держархб�д-

інспе�цію.

На�посад��дире�тора�Департамент��призначається�особа�з�вищою�освітою�за�освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста�за�відповідним�напрямом�професійно�о�спря-

м�вання�(б�дівництво�та�архіте�т�ра�або�право),�стажем�роботи�за�фахом�на�сл�жбі�в�ор-

�анах�місцево�о�самовряд�вання�та/або�державній�сл�жбі�на��ерівних�посадах�не�менш�я�

три�ро�и�або�на��ерівних�посадах�в�іншій�сфері�не�менш�я��п’ять�ро�ів.

9.�Дире�тор�Департамент��може�мати�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів,�я�і�призначаю-

ться�на�посад��і�звільняються�з�посади�Київсь�им�місь�им��оловою�за�поданням�дире�то-

ра�Департамент�,�по�одженим�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�з�ідно�із�розподілом�обов’яз�ів.

10.�На�посад��першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів�дире�тора�Департамент�,�призначає-

ться�особа�з�вищою�освітою�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста�за�від-

повідним�напрямом�професійно�о�спрям�вання�(б�дівництво�та�архіте�т�ра�або�право),

стажем�роботи�за�фахом�на�сл�жбі�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�та/або�держав-

ній�сл�жбі�на��ерівних�посадах�не�менш�я��три�ро�и�або�на��ерівних�посадах�в�іншій�сфе-

рі�не�менш�я��п’ять�ро�ів.
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11.�Дире�тор�Департамент�:

1)�здійснює��ерівництво�Департаментом,�несе�персональн��відповідальність�за�ор�аніза-

цію�та�рез�льтати�йо�о�діяльності,�сприяє�створенню�належних��мов�праці���Департаменті;

2)�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���положення�про�Департамент;

3)�затвердж�є�положення�про�підрозділи�Департамент�,�розподіляє�обов’яз�и�між�заст�п-

ни�ами�дире�тора�Департамент�,��ерівни�ами�підрозділів�та�визначає�ст�пінь�їх�відпові-

дальності,�затвердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів�Департамент��та�розподіляє�обов’яз-

�и�між�ними;

4)�план�є�робот��Департамент�,�вносить�пропозиції�щодо�форм�вання�планів�роботи�ви-

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

5)�вживає�заходів�до��дос�оналення�ор�анізації�та�підвищення�ефе�тивності�роботи�Де-

партамент�;

6)�звіт�є�перед�Київсь�им�місь�им��оловою�про�ви�онання�по�ладених�на�Департамент

завдань�та�затверджених�планів�роботи;

7)�може�входити�до�с�лад���оле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації);

8)�вносить�пропозиції�щодо�роз�ляд��на�засіданнях��оле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�питань,�що�належать�до��омпетен-

ції�Департамент�,�та�розробляє�прое�ти�відповідних�рішень;

9)�може�брати��часть���засіданнях�Київсь�ої�місь�ої�ради;

10)�діє�від�імені�Департамент��без�довіреності,�представляє�в��становленом��поряд��

Департамент���відносинах�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�з�міністерствами,�іншими�цен-

тральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�районними�в

місті��иєві�державними�адміністраціями,�підприємствами,��становами�і�ор�анізаціями�в

У�раїні�та�за�її�межами,���ладає�від�імені�Департамент����оди�(до�овори),�видає�довірено-

сті;

11)�видає�в�межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання.

На�ази�дире�тора�Департамент�,�я�і�зачіпають�права,�свободи�та�за�онні�інтереси��ро-

мадян�або�мають�міжвідомчий�хара�тер,�підля�ають�державній�реєстрації�в�Головном��те-

риторіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�в��становленом��поряд��.

На�ази,�я�і�є�ре��ляторними�а�тами,�розробляються,�роз�лядаються,�приймаються�та

оприлюднюються���поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни;

12)�забезпеч�є�в�межах�повноважень�під�отов���прое�тів�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

13)�подає�на�затвердження�Київсь�ом��місь�ом���олові�прое�ти��ошторис��та�штатно�о

розпис��Департамент��в�межах�визначеної��раничної�чисельності�та�фонд��оплати�праці

йо�о�працівни�ів;

14)�розпоряджається��оштами���межах�затверджено�о�в��становленом��поряд����ошто-

рис��Департамент��та�несе�персональн��відповідальність�за�їх�цільове�ви�ористання;

15)�здійснює�добір��адрів;

16)�ор�анізов�є�робот��з�підвищення�рівня�професійної��омпетентності�державних�сл�ж-

бовців�Департамент�;

17)�призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад���поряд��,�передбаченом��за�онодавством,

працівни�ів�Департамент�;

18)�проводить�особистий�прийом��ромадян�з�питань,�що�належать�до�повноважень�Де-

партамент�;

19)�забезпеч�є�дотримання�працівни�ами�Департамент��правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о

розпоряд���та�ви�онавсь�ої�дисципліни;

20)�забезпеч�є��омпле�сне�вирішення�питань�роботи�з��ерівни�ами��ом�нальних�підпри-

ємств,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�під-

поряд�овані�Департамент�,�вносить�пропозиції�щодо�призначення�та�звільнення�їх��ерівни-

�ів.�Відповідає�за�під�отов��,�своєчасне�по�одження�та���ладання��онтра�тів�з�дире�тора-

ми�підпоряд�ованих�підприємств.�Здійснює�аналіз�ви�онання��мов�та�по�азни�ів���ладених

�онтра�тів�з��ерівни�ами�цих�підприємств,�забезпеч�є�своєчасне�продовження�та�розірван-

ня��онтра�тів;

21)�по�одж�є�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів��ом�нальних�під-

приємств,�діяльність�я�их�належить�до��омпетенції�Департамент�;

22)�призначає�осіб�на�посади�в�Департаменті,�я�і�передбачають�робот��з�єдиним�реєс-

тром�до��ментів,�що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�дівельних�робіт�і�засвід-

ч�ють�прийняття�в�е�спл�атацію�за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів,�відомостей�про�повер-

нення�на�доопрацювання,�відмов����видачі,�с�ас�вання�та�ан�лювання�зазначених�до��мен-

тів,�за��мови�проходження��андидатами�на�та�і�посади�відповідної�під�отов�и���Держарх-

б�дінспе�ції�з�перевір�ою�рівня�їх��валіфі�ації�та�знань�шляхом�проведення�залі��.�Про��спіш-

не�с�ладання�залі���Держархб�дінспе�ції�повідомляє�Департамент;

23)�здійснює�інші�повноваження,�визначені�за�оном.

12.�В�Департаменті�для�по�оджено�о�вирішення�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетен-

ції,�може��творюватися��оле�ія���с�ладі�дире�тора�Департамент��(�олова��оле�ії),�йо�о�за-

ст�пни�ів�(за�посадою),�інших�відповідальних�працівни�ів�Департамент�.�С�лад��оле�ії�за-

твердж�ється�на�азом�дире�тора�Департамент�.�Рішення��оле�ії�провадяться�в�життя�на�а-

зами�дире�тора�Департамент�.

13.�Департамент��трим�ється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва.

14.�Гранична�чисельність�працівни�ів�Департамент��затвердж�ється�розпорядженням�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови.

15.�Штатний�розпис�Департамент��затвердж�ється�Київсь�им�місь�им��оловою�після�по-

передньої�їх�е�спертизи���Департаменті�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

16.�Стр��т�ра�Департамент��затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

17.�Майно�Департамент��є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва�і

за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��правління.

18.�Департамент�є�юридичною�особою�п�блічно�о�права,�має�самостійний�баланс,�ра-

х�н�и�в�ор�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни,�печат���із�зображенням�Держав-

но�о�Герба�У�раїни�та�своїм�наймен�ванням,�власні�блан�и.

19.�Місцезнаходження�Департамент�:�м.�Ки’їв,�в�л.�Трьохсвятительсь�а,�4в.

20.�Припинення�Департамент��здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд-

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

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про прийняття(передачу зовнішніх інженерних мереж, 
споруд та обладнання

Розпорядження № 979 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 6, 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве само(

врядування в Україні», рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992
№ 26 «Про формування комунального майна міста та районів», рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою надій(
ного централізованого утримання та якісного обслуговування зовнішніх інженерних мереж, споруд і облад(
нання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�м.�Києва�та�передати��

володіння�і��орист�вання�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»

зовнішні�інженерні�мережі,�спор�ди�та�облад-

нання���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо

реалізації�прое�т���правління�та�реформ�ван-

ня�енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від

27.09.2001�(зі�змінами�та�доповненнями),�я��

��ладено�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією,�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)�спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва»,��прав-

лінням���льт�ри,�т�ризм��та�охорони���льт�р-

ної�спадщини�Солом’янсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації�та�ПАТ�«КИЇВ-

ЕНЕРГО»�забезпечити�приймання-передач��ін-

женерних�мереж,�спор�д�та�обладнання�з�ід-

но�з�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

та�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у складі ліквідаційної комісії 
комунального підприємства «Житловик»

Розпорядження № 976 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу Укра(

їни, рішення Київської міської ради від 16 лютого 2012 року № 109/7446 «Про ліквідацію комунального під(
приємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Житло(
вик», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�с�лад��лі�відаційної��омісії

�ом�нально�о�підприємства�«Житлови�»,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�25�травня�2012

ро���№ 868,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.05.2012�№�868

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.10.2015�№�976

СКЛАД 
ліквідаційної комісії комунального підприємства 

«Житловик»
Малихін�Оле�сандр�Володимирович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���прав-

ління�житлово-�ом�нальної�політи�и�Департамент�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

ної�адміністрації),��олова�лі�відаційної��омісії

Бабічев�Іван�Геннадійович начальни��житлово-е�спл�атаційної�дільниці��ом�наль-

но�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�-

вання�житлово�о�фонд��Печерсь�о�о�район��м.�Ки-

єва»,�заст�пни���олови�лі�відаційної��омісії

Федір�о�Людмила�Оле�сандрівна �оловний�інженер��ом�нально�о�підприємства�«Кер�-

юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Пе-

черсь�о�о�район��м.�Києва»,�се�ретар�лі�відаційної

�омісії

Антонов�Володимир�Васильович �оловний�спеціаліст�відділ��фінансів�та�б�х�алтерсь�о-

�о�облі����правління�фінансів,�б�х�алтерсь�о�о�облі-

���та�забезпечення�проведення�оцін�и�майна�Депар-

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о

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

жавної�адміністрації)

Козерець�а�Оль�а�Володимирівна �оловний�спеціаліст�відділ��е�ономічно�о�аналіз���а-

л�зі��правління�розвит���житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфра-

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

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

К�шнірч���Марія�Ми�олаївна �оловний�спеціаліст�відділ��фінансово�о�забезпечен-

ня,�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Департамент�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

ної�адміністрації)

Михниць�а�Марина�Юріївна заст�пни��начальни�а��правління�житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації
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Стешен�о�Юрій�Іванович �оловний�спеціаліст�відділ��з�питань�житлово-�ом�нальної�політи�и��прав-

ління�житлово-�ом�нальної�політи�и�Департамент��житлово-�ом�нальної

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

�ої�державної�адміністрації)

Тро�оз�Оль�а�Володимирівна �оловний�спеціаліст�се�тор��правово�о�забезпечення�Департамент��жит-

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

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

Яневич�Ірина�Віталіївна �оловний�спеціаліст�се�тор��персонал��Департамент��житлово-�ом�наль-

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

місь�ої�державної�адміністрації)
Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 954 від 25 вересня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовніш#
ньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 роз#
ділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�С�ас�вати�127�дозволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження.

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

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.��Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про передачу нежилих приміщень комунальної власності територіальної 
громади міста Києва комунальній установі виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київський молодіжний центр»

Розпорядження № 955 від 25 вересня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 За#

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
«Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін#
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 18.05.2015
№ 1155, лист комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Ки#
ївський молодіжний центр» від 06.08.2015 № 283#08/15, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��о-

м�нальною��становою�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївсь�ий�молодіжний�центр»�нежилі�приміщення�за�аль-

ною�площею�1545,7��в.�м���б�дівлях�літ.�«А»,�«Б»,�«В»�на

в�л.�Хрещати�,�10.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжитлоспеце�с-

пл�атація»,��ом�нальном��підприємств��«Госп�омобсл�-

�ов�вання»�та��ом�нальній��станові�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)�«Київсь�ий�молодіжний�центр»�в��становле-

ном��поряд���здійснити�приймання-передач��нежитло-

вих�приміщень,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�та�надати�до�Департамент���ом�нальної�влас-

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��опії�а�тів

приймання-передачі.

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

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

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

Голова В. Кличко

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
об’єктів електропостачання ІУДЕЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ 

В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
Розпорядження № 962 від 25 вересня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ІУДЕЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ГРО#
МАДИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (листи від 22 травня 2014 року № 299 та від 01 жовтня 2014 року № 723). з метою надій#
ного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�і�передати���володін-

ня�та��орист�вання�п�блічном��а�ціонерном��товариств�

«КИЇВЕНЕРГО»�об’є�ти�еле�тропостачання�ІУДЕЙСЬКОЇ

РЕЛІГІЙНОЇ� ГРОМАДИ�В�ПОДІЛЬСЬКОМУ� РАЙОНІ�

М.�КИЄВА�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та�на��мовах,�ви-

значених�У�одою�щодо�реалізації�прое�т���правління�та

реформ�вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27

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

��ладена�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�приймання —

передач��об’є�тів�еле�тропостачання,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна громада 
Харизматичної Християнської Церкви Повного Євангелія «Небо» 

у Деснянському районі м. Києва»
Розпорядження № 964 від 25 вересня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 05 серпня 2015
року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 10 липня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Харизматичної�Християнсь�ої�Цер�ви�Повно�о

Єван�елія�«Небо»���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909106 íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0814
ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 17(ì³êðî-
ðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0009) â³ä
25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Ìîðîç Òåòÿíè Êèðèë³âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909173 íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119
ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 68 (ì³êðî-
ðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0075) â³ä
25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Ðèáàëêà Âîëîäèìèðà Ïåò-
ðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909140 íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1119
ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 64 (ì³êðî-
ðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0073) â³ä
25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Á³ëàêîâñüêîãî Ìèõàéëà
Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü-Äåñíÿíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:
1) âóë. Äðàéçåðà Òåîäîðà, 6, (Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà ¹ 141), 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —
15,6 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà (ä³ÿëüí³ñòü ó ãàëóç³ îñâ³òè — ãóðòîê àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ä³òåé), ïîãîäèííî — 12 ãîä. íà
òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä (áåç ÏÄÂ) — 6,96 ãðí,çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 83,52 ãðí, òåð-
ì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çà-
ÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñ-
íÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå
ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1” Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 32-á,1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —17,80 êâ.ì, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ¿äàëåíü, áóôåò³â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —87,60 ãðí,ì³ñÿ÷íà
îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1559,39 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿
ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909108 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0882 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë.Ïðîìåíèñò³é,21 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:279:0011) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ ×è÷êàíà Âîëîäèìèðà Àíàòîë³éîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909163 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0800 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë.Ïðîìåíèñò³é,13 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:279:0007) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Òèìîøåíêî Íàòàë³¿ Ëåîí³ä³âíè ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 903506 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñâÿòêîâ³é, 1 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:279:0031) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Ëîïàò³íà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº ïðî ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ñòàâèöüêîãî Åäóàðäà Àíàòîë³éîâè÷à äî Íàëèâàé÷åíêà Âàëåíòèíà
Îëåêñàíäðîâè÷à ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿ òà ñïðîñòóâàííÿ
íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 08.02.2016 ðîêó î 16.30 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â — 01001, ì. Êè¿â. âóë.Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 12. (ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ Öîêîë Ë. ².)

Â ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à Íàëèâàé÷åíêà Âàëåíòèíà Îëåêñàíäðîâè÷à,
ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 71, êâ. 17, 02088,
ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³, â³äïîâ³äíî äî ñò. 169 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ) ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåà-
ë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó “Îáëàøòóâàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ì³í³-ôóòáîëó ³ç
øòó÷íîãî ïîêðèòòÿ ç ñóïóòíüîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ âçäîâæ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âóë.
Òèìîô³ÿ Øàìðèëà ó Ñèðåöüêîìó ïàðêó ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³”, ïåðåìîæöåì
âèçíàíî ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ “Ö²ÊÀÂÀ ÇÍÀÕ²ÄÊÀ”
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38203106), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 12 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 5.

Âèêðàäåíå 26.12.2015 ð. ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ãàðàæ ¹ 908 â

Ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâ³ “Îë³ìï³ºöü” çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïåðåìîãè,

15à íà ³ì’ÿ Êîâàëüîâà Àíäð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

27.01.2016 ðîêó î 9.30 íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ö³ëèííà, 48 ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³äáóäåòüñÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãðîìàäÿíêè Âîðîïàé Ëàðèñè Îëåêñ³¿âíè ³ç ñóì³æíèìè çåìëåêîðèñòóâà÷àìè.Ïðîñèìî
âñ³õ ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â ç’ÿâèòèñÿ ó âêàçàíèé ÷àñ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

27.01.2016 ðîêó î 9.30 íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ö³ëèííà, 46 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³äáóäåòüñÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíêè Êîíâ³ñàð Îëåíè Îëåêñàíäð³âíè ³ç ñóì³æíèìè çåìëåêîðèñòóâà÷àìè.Ïðîñè-
ìî âñ³õ ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â ç’ÿâèòèñÿ ó âêàçàíèé ÷àñ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909139 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,1119 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 62 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0072) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Êóçüìåíêà
Ëåîí³äà Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909174 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,1119 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 70 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0076) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Ñàïñàÿ
Ñåðã³ÿ Ëåîí³äîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909135 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,1010 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà “Àâðîðà”, 20 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0090) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ
Ìåçüêà Ñåðã³ÿ Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 083388 òà âêëàäêó ¹ 059625 íà ³ì’ÿ Áàðàíîâà Àíàòîë³ÿ Ãåîðã³éîâè÷à ââà-
æàòè íåä³éñíèìè.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 45567
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñ-
öåâîþ ïðîêóðàòó-
ðîþ ¹ 7 çä³éñíþ-
ºòüñÿ ïðîöåñóàëü-
íå êåð³âíèöòâî ó
êðèì³íàëüíîìó
ïðîâàäæåíí³, çà-
ðåºñòðîâàíîìó çà
ôàêòîì ïîðóøåí-
íÿ âñòàíîâëåíèõ
çàêîíîäàâñòâîì
âèìîã ïîæåæíî¿
áåçïåêè, ùî ïðè-
çâåëî äî çàãîðàííÿ
â ê³îñêó ó âåñòè-
áþë³ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî «Äðóæáè íàðî-
ä³â» 13 ñ³÷íÿ.

Â³äîìîñò³ âíåñåíî äî ªÐÄÐ çà ïîïåðåäíüîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³-
êàö³ºþ ÷. 1 ñò. 270 ÊÊ Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè).

Îêð³ì òîãî, ó çâ’ÿçêó ç ö³ºþ ïîä³ºþ çàðåºñòðîâàíî ùå îäíå êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå çà ôàêòîì ìîæëèâîãî íåíàëåæíîãî
âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ïðàö³âíèêàìè ÊÏ «Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí».

Â³äîìîñò³ âíåñåíî äî ªÐÄÐ çà ïîïåðåäíüîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³-
êàö³ºþ ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè (ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü).

Ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîðó÷åíî ÓÏ â ìåòðîïî-
ë³òåí³ ÃÓ ÍÏ ó ì. Êèºâ³. Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþº Êè¿â-
ñüêà ì³ñöåâà ïðîêóðàòóðà ¹ 7 �

Ôóòáîëüíîìó õóë³ãàíó îãîëîøåíî 
âèðîê ñóäó

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
çà ôàêòîì ïîæåæ³ íà ñòàíö³¿ ìåòðî
«Äðóæáè íàðîä³â»

ÏÐÈªÌÍÈÌ ïî÷àòêîì íîâîãî ðî-
êó äëÿ þíèõ ñòîëè÷íèõ ôóòáîëü-
íèõ êîìàíä ñòàëà ó÷àñòü ó âñåóêðà-
¿íñüêîìó òóðí³ð³ ç ì³í³-ôóòáîëó
«Êóáîê Äàðíèö³ — 2016». Ï³äòðè-
ìóþ÷è äîáð³ òðàäèö³¿, ãîñïîäàð³
ÑÊ «Àòëåò», çà ï³äòðèìêè ôóòáîëü-
íèõ ôóíêö³îíåð³â Ôåäåðàö³¿ ôóò-
áîëó Êèºâà, äåê³ëüêà îñòàíí³õ ðî-
ê³â ïðîâîäÿòü íà òåðèòîð³¿ ñïîðò-
êîìïëåêñó ïåðø³ñòü ñåðåä þíèõ

îáäàðîâàíèõ êîìàíä — õëîïö³â
2007-2008 ðîêó íàðîäæåííÿ.

Öüîãîð³÷ ó çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü
áëèçüêî äåñÿòêà êîìàíä,ñåðåä ÿêèõ
áóëè íå ò³ëüêè ñòîëè÷í³ êëóáè, à é
ôóòáîëüí³ êîëåêòèâè ç ³íøèõ ì³ñò
Óêðà¿íè. Ó ô³íàëüíîìó ïîºäèíêó â
çàïåêë³é áîðîòüá³ ç ðàõóíêîì 3:1
ïåðåìîãó âèáîðîëè ãîñïîäàð³ òóð-
í³ðó — ôóòáîëüíèé êëóá «Àòëåò»,
ïîáîðîâøè íå ìåíø òàëàíîâèòó

ñòîëè÷íó êîìàíäó «Ç³ðêà». Íàïðè-
ê³íö³ çóñòð³÷³ âñ³õ ó÷àñíèê³â ïðèâ³-
òàâ äèðåêòîð ÄÞÑØ «Àòëåò» Âîëî-
äèìèð Âàñüêåâè÷ òà ïî÷åñíèé ãî-
ëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ìàé-
áóòíº Äàðíèö³»,â³öå-ïðåçèäåíòÔå-
äåðàö³¿ ôóòáîëó Êèºâà Ñåðã³é Â³ò-
êîâñüêèé. Âîíè ïîáàæàëè þíèì
ôóòáîë³ñòàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íà-
ñíàãè òà íàòõíåííÿ, ìàéñòåðíîñò³
ó âïðàâíîñò³ ç³ øê³ðÿíèì ì’ÿ÷åì ³,
çâè÷àéíî æ, çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é.

«Òàëàíîâèòà ëþäèíà, à ìè ïî-
áà÷èëè ä³éñíî áàãàòüîõ îáäàðîâà-
íèõ þíèõ ôóòáîëüíèõ ç³ðîê, çàâ-
æäè äîá’ºòüñÿ óñï³õó. Ïîòð³áíî
ò³ëüêè ïðàöþâàòè íàä ñîáîþ, ³ òî-
ä³ íîâ³ âåðøèíè ï³äêîðÿòüñÿ»,—
çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ íàãî-
ðîäæåííÿ Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé.

Òàêîæ, çà ðåçóëüòàòàìè çìà-
ãàíü, ñóää³âñüêèé êîëåêòèâ â³ä-
çíà÷èâ íàéêðàùèõ ãðàâö³â òóðí³-
ðó ïî íîì³íàö³ÿõ: êðàùèé âîðî-
òàð — Äàíèëî Êó÷óãóðà, «Ç³ðêà»
(Êè¿â), êðàùèé çàõèñíèê — Äåíèñ
ßðåøêî, ÔÊ «Í³æèí» (Í³æèí), êðà-
ùèé íàïàäíèê — Âîëîäèìèð Ãå-
ðàñèìåíêî, «Ç³ðêà» (Êè¿â), íàéêî-
ðèñí³øèé ãðàâåöü — Íàçàð ßêî-
âåíêî, «Àòëåò» (Êè¿â), íàéêðàùèé
ãðàâåöü — ªâãåí Ãàðìàø, «Àòëåò»
(Êè¿â), êðàùèé òðåíåð — Îëåê-
ñàíäð Îòëüîòîâ, «Àòëåò» (Êè¿â) �

«Êóáîê Äàðíèö³ — 2016»

Ïî÷åñíèé ãîëîâà ÃÎ «Ìàéáóòíº Äàðíèö³», â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Êèºâà
Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé âðó÷àº íàãîðîäè ïåðåìîæöÿì òóðí³ðó «Êóáîê Äàðíèö³ — 2016»

Â öåíòðàëüíèõ ïàðêàõ Êèºâà âèêîðèñòîâóþòü á³øîô³ò

ÂÏÅÐØÅ öüîãî ðîêó äëÿ ïîñèïàííÿ ïàðêîâèõ äîð³-
æîê ôàõ³âö³ ÊÏ ÓÇÍ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó çàì³ñòü ñî-
ëÿíî¿ ñóì³ø³ âèêîðèñòàëè áåçïå÷íèé äëÿ ðîñëèí á³-
øîô³ò.

Á³øîô³ò — öå ïðèðîäíèé ì³íåðàë, ùî ïðåäñòàâ-
ëÿº ñîáîþ áðîìíî-õëîðèäí³ ðîç÷èíè ç äîì³øêàìè ì³ê-
ðîåëåìåíò³â (ìàðãàíöþ, éîäó, ì³ä³, ë³ò³þ, çàë³çà,
êðåìí³þ, ìîë³áäåíó).

Öå âèñîêîåôåêòèâíèé òâåðäèé ðåàãåíò ó ãðàíó-
ëàõ, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ áîðîòüáè ç îæåëåäèöåþ
ïðè íèçüêîìó òåìïåðàòóðíîìó ðåæèì³ — äî ì³íóñ
35 ãðàäóñ³â Öåëüñ³ÿ. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ðóéíó-
âàííÿ êðèæàíîãî ³ ñí³æíîãî ïîêðèâó. Ó ðåçóëüòàò³
ðåàêö³¿ ç³ ñí³ãîì âèêëèêàº éîãî òàíåííÿ.

Ó ÷îìó æ ïåðåâàãè ðåàãåíòó?
Ïîòðàïèâøè â ïîðè àñôàëüòó, â³í íå çàìåðçàº,

îòæå, íå ðîçðèâàº àñôàëüòíå ïîëîòíî. Äîðîãè, ùî
îáðîáëåí³ á³øîô³òîì, ïðàêòè÷íî íå ðóéíóþòüñÿ â
çèìîâèé ÷àñ. Áóäó÷è ïðèðîäíèì ì³íåðàëîì, çîâ-
ñ³ì íåøê³äëèâèé äëÿ ðîñëèí (ä³º ÿê äîáðèâî), øâèä-
êî ³ ãëèáîêî ïðîíèêàº â øàð ëüîäó, â³äðèâàþ÷è éî-
ãî â³ä ïîâåðõí³ àñôàëüòó, íå áðóäíèòü âçóòòÿ, íå

çàëèøàº ñë³ä³â íà àñôàëüò³ ³ òðîòóàðí³é ïëèòö³, íå
ðóéíóº áåòîíí³ ïîêðèòòÿ, ìàº íèçüê³ íîðìè âè-
òðàò, ùî çìåíøóº åêîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ õëî-
ðèä³â íà çîâí³øíº ñåðåäîâèùå, áåçïå÷íèé äëÿ ëþ-
äåé ³ òâàðèí.

Á³øîô³ò çìåíøóº âì³ñò õëîðèä³â ó âîäàõ,òîìó ì³ñ-
òèòü ìåíøå õëîðó, í³æ õëîðèä êàëüö³þ ³ íàòð³þ �

ÏÓÍÊÒÈ îá³ãð³âó, ðîçãîðíóò³ ó ñòîëèö³ íà ïåð³îä
ìîðîç³â, ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè. Íàðàç³, çà ³íôîð-
ìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ, 25 òàêèõ ïóíêò³â
ïðàöþþòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³.

Äåòàëüíèé ïåðåë³ê ö³ëîäîáîâèõ ïóíêò³â ³ç àäðå-
ñàìè ¿õíüîãî ðîçì³ùåííÿ òà êîíòàêòíèìè ÷è â³äïî-
â³äàëüíèìè îñîáàìè óñ³ îõî÷³ ìîæóòü ïåðåãëÿíóòè
íà ñòâîðåí³é îíëàéí-ìàï³.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïðîòÿãîì îäí³º¿ äîáè áóëî
íàäàíî äîïîìîãó 238-ìè îñîáàì, ÿê³ çâåðíóëèñÿ äî
ñòàö³îíàðíèõ ïóíêò³â îá³ãð³âó.

Êð³ì òîãî, ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ ì³ñü-
ê³ ñëóæáè ãîòîâ³ çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ ùå
áëèçüêî 80-òè ïóíêò³â �

25 ïóíêò³â îá³ãð³âó
ïðàöþþòü ó ö³ëîäîáîâîìó
ðåæèì³

ÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ ðàéñóä ì³ñòà Êè-
ºâà îãîëîñèâ âèðîê 22-ð³÷íîìó
ìîëîäèêó, ÿêèé â÷èíèâ á³éêó ³ç
âáîë³âàëüíèêàìè ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ôóòáîëüíîãî ìàò÷ó ì³æ
êè¿âñüêèì «Äèíàìî» òà ëîíäîí-
ñüêèì «×åëñ³» 20 æîâòíÿ 2015 ðî-
êó.

Òàê, âèðîêîì ñóäó çàòâåðäæå-
íî óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòî-
ñò³ ì³æ ïðîêóðîðîì Êè¿âñüêî¿
ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 6 òà îá-
âèíóâà÷åíèì, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿
îñòàííüîãî âèçíàíî âèííèì ó
â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2
ñò. 296 ÊÊ Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷å-

íî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ îáìå-
æåííÿ âîë³ ñòðîêîì íà 2 ðîêè ç
³ñïèòîâèì ñòðîêîì 1 ð³ê.

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùî-
äî ³íøèõ îñ³á, ÿê³ òàêîæ áðàëè
ó÷àñòü ó õóë³ãàíñüêèõ ä³ÿõ, òðè-
âàº.

Íàãàäàºìî, 20 æîâòíÿ 2015
ðîêó íà òðèáóíàõ ÍÑÊ «Îë³ìï³é-
ñüêèé» ãðóïà àãðåñèâíî íàëàø-
òîâàíèõ âáîë³âàëüíèê³â íàïàëà
íà ³íøèõ ôàíàò³â. Â³äåî á³éêè,
ïîøèðåíå ó ÇÌ², ñïðè÷èíèëî
çíà÷íèé ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ òà
ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåí-
íÿ ñóâîðèõ ñàíêö³é íà êè¿âñüêèé
ôóòáîëüíèé êëóá �
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