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ÏÓÙÀ-ÂÎÄÈÖß ñëàâèòüñÿ ðîç-
ê³øíèìè áóäèíêàìè â³äïî÷èíêó
òà ïðèðîäîþ. Ñàìå òàì, â ïàíñ³î-
íàò³ «Äæåðåëî», ï³âòîðà ðîêó òî-
ìó çàñåëèëèñÿ ðîäèíè ïåðåñå-
ëåíö³â ³ç çîíè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ.
Çà ð³ê áóä³âëþ ê³ëüêà ðàç³â íàìà-
ãàëèñÿ «â³äæàòè», ìåøêàíö³â ïî-
ñò³éíî çâèíóâà÷óþòü â ëþáîâ³ äî
«õàëÿâè» òà ó ïðîòèïðàâíîìó çà-
ñåëåíí³ â ïðèì³ùåííÿ. Ëþäè àïå-
ëþþòü, ùî ¿ì í³êóäè ïîä³òèñÿ. Ðà-
í³øå ó ïðåñ³ ïîøèðþâàëàñü ³í-
ôîðìàö³ÿ, ùî â ïàíñ³îíàò³ í³áèòî
ïîñåëèëèñÿ áàíäèòè. Êåð³âíèê
Îáîëîíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿
Ìèõàéëî Í³êîíîâ ï³äòâåðäèâ, ùî
ä³éñíî â «Äæåðåë³» áóëî îçáðîºíå
óãðóïîâàííÿ. «Çàðàç òàì âñå ñïî-
ê³éíî. ß ìîæó ç âïåâíåí³ñòþ ñêà-
çàòè, ùî ò³ îñîáè, ÿê³ ïîðóøóâà-
ëè çàêîí, çàðàç çíàõîäÿòüñÿ ï³ä

ñë³äñòâîì, ³ ó ïàíñ³îíàò³ ¿õ íåìàº.
Àïð³îð³ íåâ³ðíà äóìêà, ùî çàñåëÿ-
ëè ïåðåñåëåíö³â ñàìå ö³ ëþäè. Çà-
òðèìàí³ ñåáå ïðåäñòàâëÿëè ÿê äîá-
ðîâîëüö³â, àëå äàíèõ ïðî òå, ùî
âîíè íàñïðàâä³ âîþâàëè, íåìàº»,—
ïîÿñíèâ ïðàâîîõîðîíåöü. Ö³êà-
âî, ùî çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ êîìïàêò-
íîãî ïîñåëåííÿ ó «Äæåðåë³» íà-
ðîäèëîñÿ 10 íåìîâëÿò. Âàã³òí³
æ³íêè, ÿê³ âò³êàëè ç îáñòð³ëþâà-
íîãî Äîíáàñó, óæå ñòàëè ìàìàìè.
Çîâí³ ïàíñ³îíàò äóæå ñõîæèé íà
áàãàòîïîâåðõîâèé áóäèíîê. Ëþ-
äè çâèêëè äî ì³ñöÿ, äî îòî÷åííÿ,
àëå çàðàç ¿ì çíîâó õî÷óòü âèìêíó-
òè åëåêòðîåíåðã³þ, ïðîñÿòü âè-
ñåëèòèñÿ çâ³äñè. ×îìó òàê â³äáó-
âàºòüñÿ, æóðíàë³ñòàì ïîÿñíèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ. «Ïåðåáóâàííÿ ëþäåé ó
ïðèì³ùåííÿõ ïàíñ³îíàòó «Äæå-

ðåëî» íà ñüîãîäí³ º íåáåçïå÷íèì,
îñê³ëüêè ÷åðåç àâàð³éíèé ñòàí êî-
òåëüí³ ó ïðèì³ùåííÿ çàêëàäó íå-
ìîæëèâî ïîäàòè òåïëî. Á³ëüøå
òîãî, âëàñíèêîì ïðèì³ùåíü ðî-
ç³ðâàí³ âñ³ äîãîâîðè ç åíåðãî- òà
âîäîïîñòà÷àëüíèìè îðãàí³çàö³-
ÿìè. Çâè÷àéíî, ìîæíà çðîçóì³òè
ëþäåé, ÿê³ òàì ïðîæèâàþòü á³ëü-
øå ðîêó, ä³òåé âëàøòóâàëè â øêî-
ëè, ñàäî÷êè. Ìè íàìàãàëèñÿ ñòâî-
ðèòè äëÿ íèõ âñ³ â³äïîâ³äí³ óìî-
âè. Òîìó ðîçóì³ºìî ¿õ íåáàæàí-
íÿ â³äñåëÿòèñÿ.Àëå òåõí³÷í³ âèìî-
ãè â ñàíàòîð³¿ íå äîçâîëÿòü âèêî-
ðèñòîâóâàòè òàì áàãàòî åëåêòðî-
åíåðã³¿, îá³ãð³âàòè ê³ìíàòè, âîäó.
Àäæå ïåðåïàäè íàïðóãè ìîæóòü
ñïðè÷èíèòè íàäçâè÷àéíó ñèòó-
àö³þ. Òîìó â áóäü-ÿêîìó âèïàä-
êó ïîòð³áíî øóêàòè àëüòåðíàòè-
âó»,— ïîÿñíèâ ïîñàäîâåöü.

Ðàçîì ³ç óïðàâë³ííÿì Íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ïåðåñåëåíöÿì
ï³äøóêàëè âàð³àíòè ïðîæèâàííÿ
ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. «Ïåðåä íàìè
ñòî¿òü çàâäàííÿ óáåçïå÷èòè ëþ-
äåé òà ãàðàíòóâàòè ¿ì ïåðåñåëåí-
íÿ â á³ëüø ïðèéíÿòí³ äëÿ ïðîæè-
âàííÿ óìîâè. Ó ïàíñ³îíàò³ ïðî-
æèâàº ìàéæå 180 îñ³á, ç ÿêèõ 56
ä³òåé. Ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè
íàë³÷óºòüñÿ 680 îá’ºêò³â êîìó-
íàëüíî¿, äåðæàâíî¿ òà ïðèâàòíî¿
ôîðìè âëàñíîñò³, ÿê³ â çìîç³ ñüî-
ãîäí³ ïðèéíÿòè öèõ ëþäåé. Ìè
ãîòîâ³ âçÿòè íà ñåáå âèòðàòè íà
ïåðå¿çä, îðãàí³çóâàòè ñîö³àëüíó
òà ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó ëþäÿì,
â³äïðàöþâàòè ïèòàííÿ ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó, âëàøòóâàííÿ ä³òåé
äî øê³ë òà äèòñàäê³â, âàð³àíòè
ïðàöåâëàøòóâàííÿ»,— äîäàâ Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ãîëîâè Îáëîí-
ñüêîãî ðàéîíó Îëåêñàíäðà Öè-
áóëüùàêà, ÷àñòèíà ñ³ìåé âæå ñà-
ìîñò³éíî çíàéøëà âàð³àíòè ðîç-
ñåëåííÿ. Ðàäíèê ì³í³ñòåðñòâà ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü âè-
ìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â ïî ì³ñòó
Êèºâó Îëåêñàíäðà Ìàãóðîâà êà-
æå, ùî ãàðíå æèòëî ÷åêàº ïåðå-
ñåëåíö³â ó ³íøèõ ðåã³îíàõ. «Ìè
ïîñò³éíî íàäàºìî êîíñóëüòàö³¿
âíóòð³øí³ì ïåðåñåëåíöÿì ùîäî
çàñåëåííÿ ÷è ïîøóêó ðîáîòè. Ñòî-
ëèöÿ — öå íàéá³ëüø ãóñòî çàñå-
ëåíèé ðåã³îí. Òóò óæå ïðîæèâàº
÷èìàëî ïåðåñåëåíö³â, ³ ä³éñíî ðîç-
ì³ñòèòè âñ³õ íåìàº ìîæëèâîñò³.
Ùîòèæíÿ ëþäè â³ä’¿æäæàþòü ó
ðåã³îíè. Ìè çàðàç íàéá³ëüøå õâè-
ëþºìîñÿ ïðî ë³òí³õ ãðîìàäÿí òà ä³-
òåé, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ïàíñ³îíàò³
áåç îïàëåííÿ. ² òîìó ïðîïîíóºìî
ëþäÿì ðîçñåëåííÿ â ðåã³îíàõ. Ïðî
ðîáîòó ìîæíà íå õâèëþâàòèñÿ. Â
³íøèõ ì³ñòàõ ä³þòü ÷èñëåíí³ ïðî-
ãðàìè ùîäî îòðèìàííÿ íîâî¿ ïðî-
ôåñ³¿»,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ìàãóðîâà.

Íàðàç³ ó øòàá³, ÿêèé ðîçì³ùå-
íèé ó ñàìîìó «Äæåðåë³», ïðàöþ-
þòü ôàõ³âö³, ÿê³ ïðèéìàòèìóòü
çâåðíåííÿ òà ïîáàæàííÿ ùîäî ïå-
ðåñåëåííÿ, áóäå âñÿ íåîáõ³äíà äî-
â³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ ³ ìîæëèâ³ñòü
íà ì³ñö³ çâ’ÿçàòèñÿ ç ðåã³îíîì òà
ä³çíàòèñÿ ïðî äåòàë³ ùîäî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ �

Òèì÷àñîâèì ìåøêàíöÿì ïàíñ³îíàòó «Äæåðåëî»
øóêàþòü àëüòåðíàòèâíå ïðèì³ùåííÿ ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. Çàðàç á³ëüøå ñîòí³ ñ³ìåé — ïåðåñå-
ëåíö³â ç³ ñõîäó Óêðà¿íè — ðèçèêóþòü çàëèøèòèñÿ
áåç ñâ³òëà òà îïàëåííÿ â ïðèì³ùåííÿõ ïàíñ³îíà-
òó. Àëå ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè çàïåâíÿ-
þòü, ùî ãîòîâ³ âçÿòè íà ñåáå âèòðàòè íà ïåðå¿çä,
îðãàí³çóâàòè ñîö³àëüíó òà ïñèõîëîã³÷íó äîïîìî-
ãó ëþäÿì, â³äïðàöþâàòè ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó, âëàøòóâàííÿ ä³òåé äî øê³ë òà äèòñàäê³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ô
îò

î 
Ãð

èã
îð

³ÿ
 Ê

ÓÁ
Ë

À
Í

Î
Â

À

Â³äêðèò³ñòü âëàäè —
ãîëîâíèé êëþ÷ 
ó ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ 
òà çàëó÷åíí³ ³íâåñòèö³é

Ïðî öå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ â ³íòåðâ’þ ó ïðÿ-

ìîìó åô³ð³ òåëåêàíàëó CNBC ï³ä ÷àñ

Âñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó

â Äàâîñ³.

«Ìè ðîçóì³ºìî,ùî äëÿ ïîäàëüøî-

ãî ðîçâèòêó Êèºâà òà Óêðà¿íè íàì ïî-

òð³áí³ øâèäê³ òà åôåêòèâí³ ðåôîðìè.

Âîíè éäóòü íå òàê øâèäêî, ÿê õîò³ëî-

ñÿ á.Ó Êèºâ³ ìè âïðîâàäæóºìî ³ííîâà-

ö³éí³ òåõíîëîã³¿ â óïðàâë³íí³ ì³ñòîì—

ñèñòåìó Smart City.Ó öüîìó íàì äîïî-

ìàãàþòü ñâ³òîâ³ êîìïàí³¿. Âæå çîêðå-

ìà ïðàöþº åëåêòðîííèé áþäæåò òà

ñåðâ³ñ îíëàéí-ïåòèö³é,ÿê³ ïîïóëÿðí³ ñå-

ðåä êèÿí»,—çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äêðåñëèâ, ùî

â³äêðèò³ñòü âëàäè — ãîëîâíèé êëþ÷

ó ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿. «Ìè î÷³êóºìî

á³ëüøå ³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó ì³ñòà.

Ìåíø í³æ çà äâà ðîêè ìè çìîã-

ëè çàëó÷èòè â ñòîëèöþ 1,7 ìëðä ãðè-

âåíü ³íâåñòèö³é. Öå ãàðíèé ñèãíàë

äëÿ íàøîãî ì³ñòà òà êðà¿íè â ö³ëî-

ìó»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ç íåçàêîííî¿ îðåíäè
ïîâåðíóòî ä³ëÿíêó 
íà Ïîäîë³

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ï³ä-

òðèìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-

ðè òà ðîç³ðâàâ äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,14 ãà òà âàðò³ñ-

òþ ïîíàä 11,2 ìëí ãðèâåíü,ùî ðîçòà-

øîâàíà íà âóë.Âåðõí³é Âàë,çîáîâ’ÿçàâ-

øè àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî ïîâåðíóòè

çåìëþ ó êîðèñòóâàííÿ êèÿíàì.

Âêàçàíà ä³ëÿíêà ó 2006 ðîö³ áóëà

ïåðåäàíà ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó àê-

ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó çàêðèòîãî òè-

ïó äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ

òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³ òîðãîâåëüíî-

ãî òà îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ïðîòå

ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ç 2009 ðîêó îðåíäàð

ïðèïèíèâ ñïëà÷óâàòè êîøòè çà êî-

ðèñòóâàííÿ ä³ëÿíêîþ. ßê íàñë³äîê, ó

òîâàðèñòâà âèíèêëà çàáîðãîâàí³ñòü

ó ðîçì³ð³ 738 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-

íÿ, ïðîêóðàòóðà ì³ñòà Êèºâà çâåðíó-

ëàñü äî ñóäó, ÿêèé ïîãîäèâñÿ ç äîâî-

äàìè ïðîêóðîðà ïðî ïîðóøåííÿ àê-

ö³îíåðíîþ êîìïàí³ºþ âèìîã çàêîíó

òà óìîâ äîãîâîðó îðåíäè ùîäî ñâîº-

÷àñíîãî âíåñåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
ó øêîëàõ Êèºâà 
íå ïîíîâëÿòü
äî 26 ñ³÷íÿ âêëþ÷íî

Ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ àáî ïîäàëü-

øå ïðèçóïèíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâ-

íîãî ïðîöåñó ó ïîçàøê³ëüíèõ òà çà-

ãàëüíîîñâ³òí³õíàâ÷àëüíèõçàêëàäàõÊè-

ºâà áóäå ïðèéìàòèñÿ ó â³âòîðîê, 26

ñ³÷íÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ó÷îðà çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñ-

òåíêî çà ï³äñóìêàìè çàñ³äàííÿ Êîì³-

ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿

áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

íîâèíè

Ìåøêàíö³â ç àâàð³éíîãî
«Äæåðåëà» ïåðåñåëÿòü
� Íàðàç³ â³äïðàöüîâóþòüñÿ âàð³àíòè ïåðå¿çäó ëþäåé ç ïàíñ³îíàòó â Ïóù³-Âîäèö³

Ïðîæèâàííÿ òèì÷àñîâèõ ìåøêàíö³â ïàíñ³îíàòó «Äæåðåëî» íà ñüîãîäí³ º íåáåçïå÷íèì, îñê³ëüêè ÷åðåç àâàð³éíèé ñòàí êîòåëüí³ ó ïðèì³ùåííÿ çàêëàäó
íåìîæëèâî ïîäàòè òåïëî
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про призупинення навчально�виховного процесу 
у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

міста Києва
Розпорядження № 9 від 14 січня 2016 року

Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо�
получчя населення», листа Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві від 14 січня 2016 року № 115,
у зв’язку із зростанням показників захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції та з метою
недопущення різкого загострення епідемічної ситуації у місті Києві:

1.�Приз�пинити�навчально-виховний�процес

��позаш�ільних�та�за�альноосвітніх�навчальних

за�ладах�міста�Києва��сіх�типів,�форм�власно-

сті�з�16�січня�2016�ро���до�по�ращення�епіде-

мічної�сит�ації.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�забезпечити�обмеження�про-

ведення�масових�заходів�із�зал�ченням��часни-

�ів�навчально-виховно�о�процес��до�по�ращен-

ня�епідемічної�сит�ації.

3.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�висвітлення�зміст��цьо�о�розпоряджен-

ня�в�засобах�масової�інформації�в��становле-

ном��поряд��.

4.�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 затвердження структури Департаменту 
внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1016 від 12 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151 «Про органі�
заційно�правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту», розпоряджен�
ня Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності пра�
цівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)», з метою упорядкування структури Департаменту внутрішнього фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��вн�т-

рішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�до-

дається.

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

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

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

трації)�від�16��р�дня�2014�ро���№ 1444�«Про

затвердження�стр��т�ри�Департамент��вн�т-

рішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви-

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

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

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

12.10.2015�№�1016

СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Дире�тор�Департамент�

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни��Управління�операційно�о�аналіз�

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

Управління�а�дит�

Управління�операційно�о�аналіз�

Відділ��оординації,�моніторин���та�ор�анізаційно-�адрово�о�забезпечення

Головний�спеціаліст —�юрис�онс�льт
Керівник апарату В. Бондаренко

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

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

Розпорядження № 1019 від 12 жовтня 2015 року
Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, постанови Центральної виборчої

комісії від 25 вересня 2015 року № 367 «Про затвердження Розподілу додаткової субвенції з державного бю�
джету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищ�
них, міських голів 25 жовтня 2015 року», підпункту 21.5 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня
2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�23�верес-

ня�2015�ро���№ 931�«Про�розподіл�трансфер-

тів�з�державно�о�бюджет�»,�а�саме:

1.1.�У�п�н�ті�1�цифри�«23 686,1»�замінити

цифрами�«25 455,2».

1.2.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цифри�«23 555,6»

замінити�цифрами�«25 324,7».

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�врах�вати�в�азані�в�п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження�зміни���прое�ті�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

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

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

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

державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження рішення постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів 

до фінансування будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об’єктів житлового 

та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 
інженерно�траспортної інфраструктури міста Києва 

щодо внесення змін до інвестиційного договору
Розпорядження № 1018 від 12 жовтня 2015 року

Відповідно статті 513 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», Закону України «Про інвестиційну діяльність», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівниц�
тва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів�
ництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва», враховуючи звернення Шевченківської район�
ної в місті Києві державної адміністрації (лист від 27 березня 2014 року № 109/03/24�1801), звернення Това�
риства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТРЕК» (лист від 06.02.2014 року № 11/10) та в межах повнова�
жень органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�рішення�(прото�ол�від�24��віт-

ня�2014�ро���№ 57/2014)�постійно�діючої��он-

��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фі-

нанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рестав-

рації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о

призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�ін-

женерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста

Києва�про�надання�з�оди�на�внесення�змін�до

інвестиційно�о�до�овор��від�07.10.2004�№ 32�на

ре�онстр��цію�житлово�о�б�дин���№ 7�на�в�л.

Чапаєва,�а�саме:

1.1.�Надати�з�од��на�внесення�змін�до�інвес-

тиційно�о�до�овор��від�07.10.2004�№ 32�на�ре-

�онстр��цію�житлово�о�б�дин���№ 7�на�в�л.

Чапаєва.

1.2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�спільно�з��ом�нальним

підприємством�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��о-

в�вання�житлово�о�фонд��Шевчен�івсь�о�о

район��м.�Києва»�та�ТОВ�«ТЕХНОТРЕК»�внести

зміни�до�інвестиційно�о�до�овор��від�07.10.2004

№ 32�на�ре�онстр��цію�житлово�о�б�дин���№ 7

на�в�л.�Чапаєва,�шляхом�підписання�додат�о-

вої���оди,�зо�рема:

1.2.1.�Замінити�Адміністрацію�з�Шевчен�ів-

сь�ої�районної���м.�Києві�державної�адміністра-

ції�(31731838)�на�Шевчен�івсь���районн��в�міс-

ті�Києві�державн��адміністрацію�(37405111);�За-

мовни�а�з�Ком�нально�о�підприємства�по��т-

риманню�житлово�о��осподарства�Шевчен�ів-

сь�о�о�район��м.�Києва�(31731883)�на�Ком�-

нальне�підприємство�«Кер�юча��омпанія�з�об-

сл��ов�вання�житлово�о�фонд��Шевчен�івсь�о-

�о�район��м.�Києва»�(�34966254);�ввести�Сторо-

ною� Департамент� �ом�нальної� власності�

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

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

ції)�(19020407)�в�межах�відповідної��омпетенції.

1.2.2.�Визначити�термін�реалізації�прое�т�

(поетапно).

1.2.3.�Передбачити�письмове�що�варталь-

не,�до�10�(десято�о)�числа�першо�о�місяця�на-

ст�пно�о��вартал�,�надання�звітів�щодо�стан�

реалізації�прое�т��до�Департамент��е�ономі-

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

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

міністрації)�від�інвестора�та�замовни�а�за�фор-

мою,�наданою�Департаментом�е�ономі�и�та�ін-

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

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

ції).

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

Про безоплатну передачу квартир для громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

з державної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Буча

Розпорядження № 1020 від 12 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, Закону України

«Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комуналь�
ної власності», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно�
бильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1198 «Про затвер�
дження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом гро�
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», враховуючи рішення Бучанської міської ра�
ди Київської області від 26 червня 2014 року № 1752�55�УІ «Про погодження щодо прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Буча квартир, які були придбані Департаментом міського благоустрою
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)»:

1.�Передати�безоплатно�з�державної�влас-

ності����ом�нальн��власність�територіальної

�ромади�міста�Б�ча�Київсь�ої�області�64��вар-

тири,�що�б�ли�придбані���2012�році�за�рах�но�

бюджетних��оштів�за�про�рамою�КПКВК�3201200

«Забезпечення�житлом��ромадян,�я�і�постраж-

дали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи»

з�ідно�з�перелі�ом,�що�додається.

2.�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)�передати�в��с-

тановленом��поряд���64��вартири,�зазначені

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та�надати�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��опію�а�-

та�приймання-передачі.

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
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Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

12.10.2015�р.�№�1020

Перелік квартир, 
які безоплатно передаються з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Буча Київської області, 
що були придбані у 2012 році за рахунок бюджетних коштів 

за програмою КПКВК 3201200 «Забезпечення житлом громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

№
п/п

Адреса будинку №
квартири

Кількість
кімнат

Загальна
площа,

кв.м

Житлова
площа,

кв.м

Документи, що посвідчують
право на квартири

1 2 3 4 5 6 7

1 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

1 1 40,0 16,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№556192 від 04.02.2015 року

2 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

4 1 41,7 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556190 від 04.02.2015 року

3 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

5 2 60,1 31,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№555482 від 27.01.2015 року

4 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

6 1 40,1 16,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556203 від 05.02.2015 року

5 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

9 1 41,8 16,0 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556122 від 05.02.2015 року

6 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

10 1 42,0 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556051 від 27.01.2015 року

7 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

12 1 39,9 16,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555476 від 27.01.2015 року

8 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

24 1 38,0 16,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 560662 від 26.12.2014 року

9 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

30 1 37,9 17,0 Свідоцтво па право власності
па нерухоме майно серія САК
№ 555483 від 27.01.2015 року

10 бульв. Богдана
Хмельницького. 10, м. Буча,
Київської області

33 1 39,6 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555486 від 27.01.2015 року

11 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

39 1 39,4 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556211  від 10.02.2015 року

12 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

45 1 39,3 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556070 від 05.02.2015 року

13 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

46 1 39,3 15,7 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555475 від 26.01.2015 року

14 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

51 1 39,4 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556116 від 04.02.2015 року

15 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

52 1 39,5 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№555490 від 27.01.2015 року

16 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

57 1 39,6 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556121 від 05.02.2015 року

17 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

58 1 39,6 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555494 від 29.01.2015 року

18 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

60 1 38,2 17,1 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№555487 від 27.01.2015 року

19 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

63 1 39,5 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555478 від 27.01.2015 року

20 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

64 1 39,4 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія СТА
№ 411414 від 14.02.2015 року

21 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

69 1 39,2 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555493 від 29.01.2015 року

22 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

70 1 39,3 15,7 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555481 від 27.01.2015 року

23 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

75 1 39,4 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555485 від 27.01.2015 року

24 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
КИЇВСЬКОЇ області

76 1 39,6 15,9 Свідоцтво па право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556124 від 05.02.2015 року

25 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

81 1 39,2 15,8 Свідоцтво па право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556210 від 10.02.2015 року

26 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

82 1 39,6 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556212 від 11.02.2015 року

27 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

87 1 39,4 15,7 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556119 від 04.02.2015 року

28 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

88 1 39,8 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія СТА
№ 411423 від 17.02.2015 року

29 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

92 2 60,1 31,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556103 від 26.01.2015 року

30 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

93 1 39,5 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555479 від 27.01.2015 року

№
п/п

Адреса будинку №
квартири

Кількість
кімнат

Загальна
площа,

кв.м

Житлова
площа,

кв.м

Документи, що посвідчують
право на квартири

1 2 3 4 5 6 7

31 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

94 1 39,7 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556049 від 27.01.2015 року

32 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

97 1 39,6 16,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556208 від 10.02.2015 року 

33 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

99 1 41,6 16,0 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556202 від 05.02.2015 року

34 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

100 1 41,7 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556209 від 10.02.2015 року

35 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

105 1 41,7 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№556102 від   26.01.2015 року

36 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

107 1 39,5 16,7 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555474 від 26.01.2015 року

37 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

116 1 39,6 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556191 від 04.02.2015 року

38 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

129 1 39,5 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555489 від 27.01.2015 року

39 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

146 1 39,7 15,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556207 від 09.02.2015 року

40 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

147 1 39,9 16,0 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№556114   від 02.02.2015 року

41 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

152 1 39,6 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія СТА
№ 411412 від 14.02.2015 року 

42 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

153 1 39,9 16,1 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№556206 від 09.02.2015 року

43 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

158 1 39,8 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556193 від 04.02.2015 року

44 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

159 1 39,9 16,1 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556123 від 05.02.2015 року

45 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

164 1 39,8 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія СТА
№ 411397 від 09.02.2015 року

46 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

165 1 40,0 16,2 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556188 від 04.02.2015 року

47 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

170 1 39,9 15,9 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556201 від 05.02.2015 року

48 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

171 1 39,8 16,0 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556125 від 05.02.2015 року

49 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

175 1 42,9 14,7 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556105 від 26.01.2015 року

50 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

182 1 42,9 16,4 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556204 від 09.02.2015 року

51 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

187 1 42,8 16,4 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№555471 від 26.01.2015 року

52 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

204 1 46,8 17.6 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555480 від 27.01.2015 року

53 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

207 1 40,6 16,4 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№555488 від 27.01.2015 року

54 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

214 1 46,9 17,6 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555484 від 27.01.2015 року

55 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

222 3 99,5 57,1 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556108 від 28.01.2015 року

56 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

225 3 98,5 47,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№555472   від 26.01.2015 року

57 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

226 1 44,3 17,2 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556189 від 04.02.2015 року

58 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

229 1 47,8 18,5 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія СТА
№ 411444 від 20.02.2015 року

59 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

231 1 44,1 17,2 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№555491   від 27.01.2015 року

60 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

232 1 44,1 17,1 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 555477 від 27.01.2015 року

61 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

233 1 46,3 19,4 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія СТА
№ 411436 від 19.02.2015 року

62 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

265 3 94,3 47,4 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія СТА
№ 411430 від 19.02.2015 року

63 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

273 3 94,9 45,6 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556050 від 27.01.2015 року

64 бульв. Богдана
Хмельницького, 10, м. Буча,
Київської області

300 1 42,7 16,8 Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно серія САК
№ 556104 від 26.01.2015 року
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Про перезатвердження проекту «Реконструкція 
з добудовою загальноосвітньої школи № 23 

по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва»
Розпорядження № 1021 від 12 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне�
ту Міністрів України», у зв’язку з коригуванням проекту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої шко�
ли № 23 по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва», в межах функцій місцевого органу вико�
навчої влади:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Ре�онстр��ція

з�доб�довою�за�альноосвітньої�ш�оли�№ 23

по�в�л.�П�тивльсь�ій,�35���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�е�спертний

звіт�ДП�«У�рдержб�де�спертиза»�від�12�черв-

ня�2015�ро���№ 00-1594-14/ЦБ�та�позитив-

ний�висново���омпле�сної�державної�е�с-

пертизи�Київсь�ої�місь�ої�сл�жби�У�раїнсь�ої

державної� інвестиційної�е�спертизи�«Київ-

держе�спертиза»�від�17��вітня�2003�ро��

№ 3787,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по-

�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

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

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

снюється�замовни�ом�б�дівництва�на�підставі

об�р�нт�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх

детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

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

ряд��на�ре�онстр��цію�об’є�та�обов’яз�ово�пе-

редбачити��мови�щодо�надання�підрядни�ом��а-

рантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��а-

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

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

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

трації)�від�24�травня�2004�ро���№ 861�«Про�за-

твердження�прое�т��ре�онстр��ції�з�доб�до-

вою�за�альноосвітньої�ш�оли�№ 23�по�в�л.�П�-

тивльсь�ій,�35�(с.�Би�івня)».�

5.�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

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього у тому числі по чергах будівництва

І черга II черга III черга

Блок А Блок Б Блок В 

1 2 3 4 5 6

Вид будівництва < реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку < II

Площа ділянки га 1,4529 1,4529

Площа забудови м2 4229,3 4229,3

Поверховість поверх 1:3 1:3 3 1:3

Загальна площа м2 11824,0 5506,7 2142,80 4174,50

Корисна площа м2 9645,1 3804,8 2059,70 3780,60

Будівельний об'єм м3 47629,0 23008,4 5905,0 18715,60

Кількість класів шт. 22 22

Кількість учнів чол. 660 660

Кількість створених робочих
місць

місце 110 110

Тривалість завершення
будівництва

місяць 20,0 < 9,0 12,0

Річна потреба:

води тис. м3 11,925 11,925

електричної енергії тис. кВт.год 701,34 701,34

теплової енергії Гкал. 1466,0242 < 1466,0242

Загальна кошторисна вартість
будівництва в поточних цінах
станом на 04.06.2015, у т.ч.:

тис.грн 67214,170 18651,839 11202,775 37359,556

будівельні роботи тис.грн 41999,542 12200,716 5901,153 23897,673

устаткування, меблі та інвентар тис.грн 9945,520 2060,482 2561,872 5323,166

інші витрати тис.грн 15269,108 4390,641 2739,750 8138,717

Із загальної кошторисної
вартості виконано станом на
01.12.2014

тис.грн 21940,059 18651,839 146,256 3141,964

будівельні роботи тис.грн 14552,897 12200,716 61,252 2290,929

устаткування, меблі та інвентар тис.грн 2082,652 2060,482 22,170 <

інші витрати тис.грн 5304,510 4390,641 62,834 851,035

Про організаційно�правові заходи 
щодо виконання рішення Київської міської ради 

від 25 грудня 2012 року № 678/8962 
«Про припинення комунального підприємства 

«Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» 
Шевченківської районної у м. Києві ради»

Розпорядження № 1024 від 12 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 104 — 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, на

виконання пункту 3 рішення Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 678/8962 «Про припинення ко�
мунального підприємства «Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» Шевченківської район�
ної у м. Києві ради», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Утворити��омісію�з�припинення��ом�наль-

но�о�підприємства�«Шевчен�івсь�а�районна

�ліні�а�ветеринарної�медицини»�Шевчен�ів-

сь�ої�районної���м.�Києві�ради�шляхом�приєд-

нання�до��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

сь�а�місь�а�лі�арня�ветеринарної�медицини»

(далі —��омісія)�та�затвердити�її�с�лад,�що�до-

дається.

2.�Комісії:

2.1.�Здійснювати��правління�справами��о-

м�нально�о�підприємства�«Шевчен�івсь�а�район-

на��ліні�а�ветеринарної�медицини»�Шевчен�ів-

сь�ої�районної���м.�Києві�ради�(�од�ЄДРПОУ

35253327)�відповідно�до�чинно�о�за�онодав-

ства.

2.2.�Вжити�заходів,�передбачених�за�оно-

давством�У�раїни,�що�пов’язані�з�припинен-

ням��ом�нально�о�підприємства�«Шевчен�ів-

сь�а�районна��ліні�а�ветеринарної�медицини»

Шевчен�івсь�ої�районної���м.�Києві�ради�шля-

хом�приєднання�до��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Київсь�а�місь�а�лі�арня�ветеринарної�ме-

дицини».

2.3.�Повідомити�державно�о�реєстратора

про�прийняте�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішен-

ня�щодо�припинення��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Шевчен�івсь�а�районна��ліні�а�ветери-

нарної�медицини»�Шевчен�івсь�ої�районної��

м.�Києві�ради�шляхом�приєднання�до��ом�-

нально�о�підприємства�«Київсь�а�місь�а�лі�ар-

ня�ветеринарної�медицини»�та�подати�в��ста-

новленом��за�онодавством�поряд���необхідні

до��менти�для�внесення�запис��до�Єдино�о

державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізич-

них�осіб —�підприємців���встановленом��по-

ряд��.

2.4.�Встановити�стро��заявлення�вимо���ре-

диторами�протя�ом�двох�місяців�з�дня�оп�блі-

��вання�повідомлення�про�рішення�щодо�при-

пинення��ом�нально�о�підприємства�«Шевчен-

�івсь�а�районна��ліні�а�ветеринарної�медици-

ни»�Шевчен�івсь�ої�районної���м.�Києві�ради��

спеціалізованом��др��ованом��засобі�масової

інформації.

2.5.�Попередити�працівни�ів��ом�нально�о

підприємства�«Шевчен�івсь�а�районна��ліні�а

ветеринарної�медицини»�Шевчен�івсь�ої�район-

ної���м.�Києві�ради�про�припинення�діяльності

підприємства�та�забезпечити�дотримання�їх

соціально-правових��арантій���поряд���та�на

�мовах,�визначених�за�онодавством.

У�разі�відс�тності��олови��омісії�ви�онання

йо�о�обов’яз�ів�по�ладається�на�заст�пни�а

�олови��омісії.

2.6.�Провести�інвентаризацію�майна��ом�-

нально�о�підприємства�«Шевчен�івсь�а�район-

на��ліні�а�ветеринарної�медицини»�Шевчен�ів-

сь�ої�районної���м.�Києві�ради�після�за�інчен-

ня�стро���для�пред’явлення�вимо���редитора-

ми.

2.7.�За�рез�льтатами�інвентаризації�с�лас-

ти�передавальний�а�т,�я�им�визначити�всі�пра-

ва�та�обов’яз�и,�майно��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Шевчен�івсь�а�районна��ліні�а�ветери-

нарної�медицини»�Шевчен�івсь�ої�районної��

м.�Києві�ради,�що�переходить�до��ом�нально-

�о�підприємства�«Київсь�а�місь�а�лі�арня�ве-

теринарної�медицини»,�та�подати�йо�о�на�за-

твердження�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

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

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

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

трації)�від�26�червня�2013�ро���№�1048�«Про

ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�ви�онан-

ня�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2012�№ 678/8962�«Про�припинення��ом�-

нально�о�підприємства�«Шевчен�івсь�а�район-

на��ліні�а�ветеринарної�медицини».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про видачу ліцензії товариству 
з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія 

«Комфорт�Майстер»
Розпорядження № 1026 від 12 жовтня 2015 року

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

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОМПА-

НІЯ� «КОМФОРТ-МАЙСТЕР»� (�од� ЄДРПОУ

35899928,�м.�Київ,�в�лиця�Олени�Пчіл�и,�б�ди-

но��2)�ліцензію�на�право�провадження��оспо-

дарсь�ої�діяльності�з�постачання�теплової�енер-

�ії,��рім�постачання�теплової�енер�ії�за�нере-

��льованим�тарифом.

2.�Ре�оменд�вати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

КОМПАНІЯ�«КОМФОРТ-МАЙСТЕР»�забезпечи-

ти�подання�до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

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

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

ції)�до��ментів�для�затвердження�тариф��на

постачання�теплової�енер�ії.

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

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

сь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада незалежна баптистська церква 

«Біблійних віруючих» у Дніпровському районі 
м. Києва»

Розпорядження № 1027 від 13 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 31 серпня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 30 серпня 2015 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�незалежна�баптистсь�а�цер�-

ва�«Біблійних�вір�ючих»���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів, розташованих у зонах 

відпочинку біля водойм міста Києва у 2015 році
Розпорядження № 1028 від 13 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
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со�
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою уточнення адресного переліку робіт з капітального ремонту об’єктів,
розташованих у зонах відпочинку біля водойм міста Києва у 2015 році, фінансування яких передбачено Про�
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грамою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

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

�апітально�о�ремонт��об’є�тів,�розташованих��

зонах�відпочин���біля�водойм�міста�Києва��

2015�році,�фінанс�вання�я�их�передбачено�Про-

�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м.�Києва�на�2015�рі�,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�02��вітня�2015�ро���№ 303�(��реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�02�липня�2015�ро���№ 639),�ви�лав-

ши�йо�о�в�реда�ції,�що�додається.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін у додатки 10, 11 та 12 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25 лютого 2015 року № 166 «Про встановлення лімітів 
споживання теплової, електричної енергії, 

природного газу, водопостачання та водовідведення на 2015 рік
для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету 

міста Києва, та КП «Київміськсвітло»
Розпорядження № 1029 від 13 жовтня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 14 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015
рік», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», враховуючи листи Де�
партаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 14 липня 2015 року № 052�5651 та Шевченківської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації від 08 липня 2015 року № 109/02/37�5867:

Унести�зміни���додат�и�10,�11�та�12�до�роз-

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

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

трації)�від�25�люто�о�2015�ро���№ 166�«Про

встановлення�лімітів�споживання�теплової,�еле�-

тричної�енер�ії,�природно�о��аз�,�водопоста-

чання�та�водовідведення�на�2015�рі��для�бюджет-

них��станов,�що�фінанс�ються�з�бюджет��міс-

та�Києва,�та�КП�«Київмісь�світло»,�ви�лавши�їх

��нових�реда�ціях,�що�додаються.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Положення 
про комунальну соціальну установу 

«Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів 
з розумовою відсталістю»

Розпорядження № 1030 від 13 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказу Міністерства праці та соціаль�

ної політики України від 23 липня 2007 року № 392 «Про затвердження типових положень про реабілітацій�
ну установу змішаного типу для інвалідів і дітей�інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного
та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра�
їни 03 серпня 2007 року за № 884/14151, з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України:

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

м�нальн��соціальн���станов��«Київсь�ий�місь-

�ий��омпле�с�соціальної�адаптації�інвалідів�з

роз�мовою�відсталістю»,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�30��р�дня�2009�ро���№ 1498�(�

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

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

жавної�адміністрації)�від�16�жовтня�2013�ро��

№ 1868),�що�додаються.

2.�Ком�нальній�соціальній��станові�«Київ-

сь�ий�місь�ий��омпле�с�соціальної�адаптації

інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»�забезпечи-

ти�в��становленом��поряд���державн��реєс-

трацію�змін�до�Положення�про��ом�нальн��со-

ціальн���станов��«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с

соціальної�адаптації�інвалідів�з�роз�мовою�від-

сталістю»,�затверджених�п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

13.10.2015�№�1030

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ СОЦІАЛЬНУ УСТАНОВУ

«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ»

(Ідентифі�аційний��од�36971418)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Положення�про��ом�нальн��соціальн���станов�

«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с�соціальної�адаптації�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»)

П�н�т�1.1�розділ��1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.1.�Ком�нальна�соціальна��станова�«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с�соціальної�адаптації�інва-

лідів�з�роз�мовою�відсталістю»�(далі —�Компле�с)�є��становою�системи�соціально�о�захист�

населення�міста�Києва,�цільовим�призначенням�я�о�о�є�забезпечення�соціальної�адаптації�та�ре-

абілітації�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю,�я�і�потреб�ють�сторонньо�о�до�ляд�,�шляхом�по-

стійно�о�та�тимчасово�о�цілодобово�о�до�ляд�,�денної�зайнятості,�реабілітації�та�подальшої�ін-

те�раціїїх���с�спільство».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про призначення щорічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 1031 від 13 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012
року за № 1/918, протоколу засідання комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам
культури і мистецтва від 22 липня 2015 року № 1, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних осо�
бистих досягнень діячів культури і мистецтва в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1.�Призначити�щорічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Медведє-

вій�Наталії�Ві�торівні,�а�трисі,��інознавцю,�з�01

травня�2015�ро��.

2.�Призначити�щорічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Остров-

сь�ом��Бо�дан��Павлович�,��обзарю,�з�01�січ-

ня�2015�ро��.

3.�Призначити�щорічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Отченаш-

���Віталію�Федорович�,�архіте�тор�,�з�01�лип-

ня�2015�ро��.

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

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

місь�ої�державної�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про надання Державному науково�дослідному інституту 
з лабораторної діагностики та ветеринарно�санітарної 
експертизи у постійне користування земельної ділянки 
на вул. Донецькій, 30 у Солом’янському районі м. Києва

Розпорядження № 1025 від 12 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 10�1 Закону України «Про сто�
лицю України — місто�герой Київ», враховуючи рішення Київської міської ради від 21 травня 2015 року
№ 524/1388 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Державному на�
уково�дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно�санітарної експертизи для обслуго�
вування та експлуатації адміністративно�лабораторного корпусу, віварію та гаража на вул. Донецькій, 30 у Со�
лом’янському районі м. Києва», розглянувши звернення Державного науково�дослідного інституту з лабора�
торної діагностики та ветеринарно�санітарної експертизи від 18 червня 2015 року № 1017, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Державном��на��ово-дослідном�

інстит�т��з�лабораторної�діа�ности�и�та�вете-

ринарно-санітарної�е�спертизи,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження,���по-

стійне��орист�вання�земельн��ділян���площею

0,8258� �а� (�адастровий� номер

8 000 000 000:72:045:0014)�для�обсл��ов�ван-

ня�та�е�спл�атації�адміністративно-лаборатор-

но�о��орп�с�,�віварію�та��аража�на�в�л.�До-

нець�ій,�30���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

із�земель�державної�власності�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�Д-6996).

2.�Державном��на��ово-дослідном��інстит�-

т��з�лабораторної�діа�ности�и�та�ветеринар-

но-санітарної�е�спертизи:

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

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

�оде�с��У�раїни.

2.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

2.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва,�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до-

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

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

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

21�січня�2014�р.�№ 471/0/12/19-14,�Головно-

�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

21�жовтня�2014�ро���№ 19-26-0.3-5661/2-14.

2.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

ня�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 зміни у додатку до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2367 «Про присвоєння
індексів структурним підрозділам виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністраціям»

Розпорядження № 1049 від 21 жовтня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 761/1625 «Про утворення Департа�

менту з питань державного архітектурно�будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та з метою забезпечення належної організації
електронного документообігу в інформаційно�телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір
територіальної громади міста Києва»:

1.�Доповнити�розділ�4�додат�а�до�розпоря-

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

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

ції)�від�28��р�дня�2012�ро���№ 2367�«Про�при-

своєння�інде�сів�стр��т�рним�підрозділам�ви-

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

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

ним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям»

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

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

жавної�адміністрації)�від�15��вітня�2015�ро��

№ 370)�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:

«073�Департамент�з�питань�державно�о�ар-

хіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міста�Ки-

єва».

2.�Взяти�до�відома,�що�інде�с�073�Департамен-

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

но�о��онтролю�міста�Києва�ви�ористов�ється�з

момент��в�лючення�зазначено�о�стр��т�рно�о�під-

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

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

Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб

та�фізичних�осіб —�підприємців.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
22 ñ³÷íÿ 2016 ð.
¹7(4777) 

6

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Ведична вайшнавська релігійна громада Бхакті йоги 

у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 1050 від 21 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 11 вересня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 10 вересня 2015 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Ведична�вайшнавсь�а�релі�ійна��ромада�Бха�ті

йо�и���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про затвердження змін до складу постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень громадян при виконавчому органі

Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1032 від 13 жовтня 2015 року
У зв’язку зі змінами у персональному складі постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

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

�омісії�з�питань�роз�ляд��звернень��ромадян�при

ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�затвердже-

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

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

адміністрації)�від�25�липня�2008�ро���№1046�(в�ре-

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

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

адміністрації)�від�15�жовтня�2014�ро���№ 1143),

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

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про закріплення нежилих приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва за комунальним 

некомерційним підприємством «Київський міський медичний
центр «Академія здоров’я людини» виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1051 від 21 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час>

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської
міської ради від 23 липня 2015 року № 767/1631 «Про створення комунального некомерційного підприємства
«Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» виконавчого органу Київської міської ра>
ди (Київської міської державної адміністрації)», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��правлін-

ня�за��ом�нальним�не�омерційним�підприєм-

ством�«Київсь�ий�місь�ий�медичний�центр�«А�а-

демія�здоров’я�людини»�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�нежилі�приміщення,�я�і�нале-

жать�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�з�ідно�з�додат�ом,�без

права�їх�відч�ження�та�із�зобов’язанням�ви�о-

ристов�вати�за�цільовим�призначенням.

2.�Київсь�ій�місь�ій��лінічній�лі�арні�№ 1�спіль-

но�з��ом�нальним�не�омерційним�підприєм-

ством�«Київсь�ий�місь�ий�медичний�центр�«А�а-

демія�здоров’я�людини»�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�в��становленом��поряд���здійс-

нити�приймання-передач��нежилих�приміщень

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження�та�на-

дати�до�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

�опії�а�тів�приймання-передачі.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про утворення міського координаційного центру з вирішення
питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим

законодавством, щодо підготовки та проведення виборів 
Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

25 жовтня 2015 року
Розпорядження № 1036 від 19 жовтня 2015 року

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», За>
кону України «Про місцеві вибори», на виконання Указу Президента України від 9 вересня 2015 року № 538/2015
«Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року»:

1.�Утворити�місь�ий��оординаційний�центр�з

вирішення�питань�забезпечення�ви�онання�за-

ходів,�визначених�виборчим�за�онодавством,�що-

до�під�отов�и�та�проведення�виборів�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�25�жовтня�2015�ро���(далі —�Місь�ий��оорди-

наційний�центр)�та�затвердити�йо�о�персональ-

ний�с�лад,�що�додається.

2.�Місь�ом���оординаційном��центр�:

2.1.�Здійснювати�в�межах,�визначених�за�о-

нодавством�У�раїни,��оординацію�дій�стр��т�р-

них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

трації),�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій,��ом�нальних�підприємств,��станов,

ор�анізацій�по�ви�онанню�заходів,�визначених

виборчим�за�онодавством,�щодо�під�отов�и�та

проведення�виборів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�25�жовтня

2015�ро��.

2.2.�Здійснювати��оординацію�дій�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій,�Головно�о

�правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�районних

�правлінь�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в

м.�Києві�з�питань�забезпечення�протя�ом�вибор-

чо�о�процес��належно�о��ромадсь�о�о�поряд���охо-

рони�приміщень�виборчих��омісій,�а�та�ож�охо-

рони�виборчих�бюлетенів�та�іншої�виборчої�до��-

ментації.

2.3.�Забезпечити�чер��вання�членів�Місь�о�о

�оординаційно�о�центр��для�оперативно�о�вирі-

шення�поставлених�питань.

2.4.�Здійснювати�інші�заходи,�необхідні�для�ви-

�онання�цьо�о�розпорядження.

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

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

жавної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям�в�межах��омпетен-

ції�забезпечити�ви�онання�У�аз��Президента

У�раїни�від�9�вересня�2015�ро���№ 538/2015

«Про�забезпечення�проведення�демо�ратичних,

чесних�і�прозорих�місцевих�виборів�25�жовтня�2015

ро��».

4.�Головам�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�забезпечити�ор�анізацію�патр�лю-

вання�в�лиць,�площ,�інших��ромадсь�их�місць,

приле�лих�до�б�дин�ів,�в�я�их�розміщені�вибор-

чі�дільниці���відповідних�районах�міста�Києва�із

зал�ченням��ромадсь�их�добровільних�форм�-

вань,�за�онів�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд��

та�осіб,�я�і�на�добровільних�засадах�виявили�ба-

жання�здійснювати�патр�лювання.

5.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)�забезпечити�робот��Місь�о�о��оординацій-

но�о�центр����приміщенні�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації),�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хре-

щати�,�36,�тел.�(044)202-74-16.

6.�Ком�нальній�бюджетній��станові�«Конта�т-

ний�центр�міста�Києва»�(1551)�здійснювати�опе-

ративний�прийом�телефонних�дзвін�ів��ромадян

міста�Києва,�членів�виборчих��омісій�та�інших

с�б’є�тів�виборчо�о�процес��з�питань,�що�стос�ю-

ться�під�отов�и�та�проведення�позачер�ових�ви-

борів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�деп�татів

Київсь�ої�місь�ої�ради�25�жовтня�2015�ро���та

терміново�надавати�інформацію�Місь�ом���оор-

динаційном��центр�.

7.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити:

7.1.�Постійне�висвітлення�процес��виборів�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�та�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�25�жовтня�2015�ро���засобами�ма-

сової�інформації��ом�нальної�форми�власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

7.2.�Доведення�до�відома�населення�зміст�

цьо�о�розпорядження.

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

дження�залишаю�за�собою.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання НАЦІОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ «ЕКСПОЦЕНТР
УКРАЇНИ» згоди на поділ земельної ділянки на просп. Академіка

Глушкова, 1 у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 1037 від 19 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», За>
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав>
ної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянув>
ши лист НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ» від 07 квітня 2015 року № 02>11/179, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�НАЦІОНАЛЬНОМУ�КОМПЛЕКСУ

«ЕКСПОЦЕНТР�УКРАЇНИ»�з�од��на�поділ�зе-

мельної�ділян�и�державної�власності�площею

285,0029� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:392:0010)�на�просп.�А�адемі-

�а�Гл�ш�ова,�1���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

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

ні�НАЦІОНАЛЬНОГО�КОМПЛЕКСУ�«ЕКСПО-

ЦЕНТР�УКРАЇНИ»�на�підставі�розпорядження

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

09�люто�о�1998�ро���№ 235�«Про�оформлен-

ня�Національном��вистав�овом��центр��У�ра-

їни�права��орист�вання�земельними�ділян�а-

ми�для�е�спл�атації�і�обсл��ов�вання�цілісно-

�о�майново�о��омпле�с��центр��та�проведен-

ня�вистав�ової�діяльності�на�просп.�А�адемі-

�а�Гл�ш�ова,�1���Мос�овсь�ом��районі»�та�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�березня

2002�ро���№ 300/1734�«Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�пра-

ва��орист�вання�землею»,�право�постійно�о

�орист�вання�я�ою�посвідчено�державним�а�-

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

лею,�зареєстрованим�в�Книзі�записів�держав-

них�а�тів�на�право�постійно�о��орист�вання

землею�31�січня�2003�ро���за�№ 79-4-00056.

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

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

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

розподіл��обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

громадських організацій інвалідів
Розпорядження № 1038 від 19 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», поста>
нови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозво>
лу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організа>
цій інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад>
міністрації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання до>
зволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з
оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій» та Протоколу засідання комісії з роз>
гляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів
на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від 15
вересня 2015 року № 4:

1.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання�піль-

�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�відпо-

відно�до�п�н�т��142.1�статті�142�розділ��III�По-

дат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання�піль-

�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�відпо-

відно�до�п�н�т��197.6�статті�197�розділ��V�По-

дат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�2.

3.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання�піль-

�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�відпо-

відно�до�підп�н�т��282.1.2�п�н�т��282.1�статті

282�розділ��XIII�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ід-

но�з�додат�ом�3.

4.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання�піль-

�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�відпо-

відно�до�абзац��першо�о�п�н�т��8�підрозділ��2�роз-

діл��XX�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�до-

дат�ом�4.

5.�Надати�висново�-пропозицію�про�доціль-

ність�с�ас�вання�дозвол��на�право��орист�ван-

ня�піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів

відповідно�до�додат�а�5.

6.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�в��ста-

новленом��поряд���надання�Міністерств��соціаль-

ної�політи�и�У�раїни�виснов�� —�пропозиції�що-

до�доцільності�с�ас�вання�дозвол��на�право��о-

рист�вання�піль�ами�з�оподат��вання�підприєм-

ствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�ін-

валідів,�зазначеним���додат���5�до�цьо�о�розпо-

рядження.

7.�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�з�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених 
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2015 рік

Розпорядження № 1040 від 19 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві

державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бю(
джетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 28 січ(
ня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою забезпечення належного функціонування закладів освіти:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�споживання�в�с�мі

138200��рн,�передбачених�Солом’янсь�ій�районній�в�місті

Києві�державній�адміністрації�на�2015�рі����за�альном��фон-

ді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся���бюджет-

них�призначень�шляхом�зменшення�видат�ів�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070201�«За�альноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитя-

чий�садо�,�інтернат�при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�лі-

цеї,��імназії,��оле�і�ми»�в�с�мі�138200��рн�та�збільшення

видат�ів�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��реди-

т�вання�місцевих�бюджетів�070101�«Дош�ільні�за�лади�ос-

віти»�в�с�мі�69720��рн,�070202�«Вечірні�(змінні)�ш�оли»�в

с�мі�23760��рн,�070301�«За�альноосвітні�ш�оли-інтернати,

за�альноосвітні�санаторні�ш�оли-інтернати»�в�с�мі�22360��рн,

070304�«Спеціальні�за�альноосвітні�ш�оли-інтернати,�ш�о-

ли�та�інші�за�лади�освіти�для�дітей�з�вадами���фізичном��чи

роз�мовом��розвит��»�в�с�мі�22360��рн,�що�додається.

2.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмі-

ністрації�забезпечити�подання�на�по�одження�перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ти�відповідні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по-

�одження�в��становленом��поряд���перерозподіл��видат-

�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�з�по-

стійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет�

та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

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

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2015 рік
Розпорядження № 1043 від 19 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабі(
нету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу ви(
датків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міс(
та Києва на 2015 рік», У звязку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати в комунальних засобах масової інформації в ме(
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�споживання���с�мі

469,9�тис.��рн�передбачених�Департамент��с�спільних��о-

м�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2015�рі����за�аль-

ном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�об-

ся���бюджетних�призначень,�шляхом�зменшення�видат�ів

споживання�по��одах�тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та

�редит�вання�місцевих�бюджетів�120201�«Періодичні�ви-

дання�(�азети�та�ж�рнали)»�на�с�м��412,2�тис.��рн,�120400

«Інші�засоби�масової�інформації»�на�с�м��57,7�тис.��рн�та

збільшення�видат�ів�споживання�по��од��тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�120100

«Телебачення�і�радіомовлення»�на�с�м��469,9�тис.��рн,�що

додається.

2.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор-

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

міністрації)�забезпечити�подання�на�по�одження�перероз-

поділ��видат�ів�бюджет�,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ти�відповідні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по-

�одження�в��становленом��поряд���перерозподіл��видат-

�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�з�по-

стійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет�

та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

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

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ íà àóêö³îí³

çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëî¿ áóä³âë³ ïëîùåþ 194,00 êâ. ì,
ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 8, ë³ò.“À”

Íàçâà îá’ºêòà: íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 194,00 êâ. ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 8, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âïàñòðàíñ”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà áåç ÏÄÂ — 2 685 000 (äâà ì³ëüéîíè ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷)

ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 537 000 (ï’ÿòñîò òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 3 222 000 (òðè ì³ëüéîíè äâ³ñò³ äâàäöÿòü äâ³

òèñÿ÷³) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —322 200 (òðèñòà äâàäöÿòü

äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ñò³) ãðèâåíü.
Îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 387,89 êâ.ì (êîä 75:050:001),

ÿêà îáë³êîâóºòüñÿ çà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íîãî çâ³òó ïî âñòàíîâëåííþ çîâí³øí³õ
ìåæ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2.Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî

ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
3. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
4. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿

ö³íè.
5. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè

íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå
ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

6. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 19 ëþòîãî 2016 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

“Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”. Ïî÷àòîê î 10.00.
7. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ

çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”,
â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï’ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ
ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó.

8. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà “Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä
áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè”.

9. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 322 200,00 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿
ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî
Öåíòðà “Ãîëîñ³ºâî”ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767,êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,îòðèìóâà÷:
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

10. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
11. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×îðíîáèëüñüêà,

8, ë³ò. “À”.
12. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”, òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,
òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

01 ëþòîãî 2016 ðîêó î 09.45 ñóääåþ Íàãîðÿíñüêèì Ñ. ². â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâ-
íîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à, çàë ñóäî-
âîãî çàñ³äàííÿ ¹ 120, ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/23447/15 çà ïîçîâîì Áëàùóê Æ. Ã.
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè: Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, âèêî-
íàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Êëè÷êî Â³òàë³é Âî-
ëîäèìèðîâè÷, Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êëè÷êî Â³òàë³é Âîëî-
äèìèðîâè÷, Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ ïðî ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â
íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âè-
êîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæè-
âà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº
çà ðîçðàõóíêîâèì”.

08 ëþòîãî 2016 ðîêó î 13.15 ñóääåþ Ôåäîð÷óêîì À. Á. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, ñëóõàòèìåòüñÿ
ñïðàâà ¹ 826/27062/15 çà ïîçîâîì Áëàùóê Æ. Ã. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè:
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Ãîëîâà
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð
Âîëîäèìèðîâè÷ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19.06.2015
¹ 591 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî
êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî”.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 282 Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 65-à, 3 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 111,30 êâ. ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
(êóðñè ³íîçåìíî¿ ìîâè), ïîãîäèííî — 16 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) —
3,20 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 51,20 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015.¹ 415/1280,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êî-
ðèãóºòüñÿ 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.

TOÂ “Äåñíà-Ñ-ËÒÄ” (êîä ªÄÐÏÎÓ 35012753) ïðîâîäèòü êîíêóðñíèé â³äá³ð
áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é íà ó÷àñòü â áóä³âíèöòâ³ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 13271 ì2 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 10-à.
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.

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

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

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá.
524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàê-
òíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Îðåíäíà
ñòàâêà 

ó %

Çàïðîïîíîâàíà çà-
ÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðî-

ïîíî âàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá’ºêòà îðåí-

äè, ãðí

1
Êè¿âñüêà ì³ñüêà
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
¹ 4 (03110, Ñî-
ëîì’ÿíñüêà, 17,

275-81-88) Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà êë³-

í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 4

1 ïîâåðõ Ñîëîì’ÿíñü-
êà, 17, ê. 14 21,00 8 % Ñêëàä

Ñòàíîì íà 15.01.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 68,88 1446,41 209 200

2 ï³äâàë Ñîëîì’ÿíñü-
êà, 17, ê. 1 15,10 8 % Ñêëàä

Ñòàíîì íà 15.01.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 59,39 896,86 132 700

3

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó

¹ 9 (04073, Êîïè-
ë³âñüêà, 1/7,
468-50-70)

1 ïîâåðõ
Êîïèë³â-
ñüêà, 1/7,

ê. 3
80,00 5 %

Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãî-
âóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ìàéñòåðíÿ ïî ïå-
ðåòÿæö³ ìåáë³â)

Ñòàíîì íà 31.08.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 67,17 5373,75 1 289 700

4

ÊÏ “Êè¿âæèòëî-
ñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”
(ì. Êè¿â, Âîëîäè-
ìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

ï³äâàë
Ðóäåíêî Ëà-
ðèñè, 11, ë³ò.

À
217,00 8 %

Êàôå, ÿêå íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâà-

ð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.10.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 54,3 11783,33 1 767 500,00

5

ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
(04070, Íàáåðåæ-

íå Øîñå, 2,
279-20-31)

1, 2 ïî-
âåðõè

Ñâ³òëèöüêî-
ãî, 33 174,00 6 %

¯äàëüíÿ, ùî íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâà-

ð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.11.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 54,41 9467 1 893 400,00

6

Ïóáë³÷íå àêö³î-
íåðíå òîâàðèñòâî

“Êè¿âåíåðãî”
(01001, Ôðàíêà

²âàíà ïë., 5,
289-64-41,
239-45-85)

1,2 ïî-
âåðõè

Àõìàòîâî¿
Àííè, 16 Ã,

ë³ò. Á

70,95 (2 ïî-
âåðõ — êî-

ðèñíà:
36,80 êâ.ì;
1, 2 ïîâåð-
õè — ÌÇÊ:
34,15 êâ.ì)

1 % Ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ 20 êâ. ì

Ñòàíîì íà 01.01.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 23,72 1683,21 1 243 000,00

4 %
Ãðîìàäñüêà 

îðãàí³çàö³ÿ 5
0,95 êâ. ì
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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 45569

22 ñ³÷íÿ 2016 ð.

¹7(4777)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
Ç ÍÀÃÎÄÈ Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà-
¿íè â óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ â³ä-
áóäóòüñÿ òåìàòè÷í³ ³íôîðìàö³é-
íî-ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè. Çîêðå-
ìà â á³áë³îòåêàõ Ãîëîñ³ºâà îðãàí³-
çîâàíî êíèæêîâ³ âèñòàâêè: «Óêðà-
¿íà — ãîðäà, ºäèíà», «Ñîáîðí³ñòü,
ºäí³ñòü, íåïîä³ëüí³ñòü», «Óêðà-
¿íà — ºäèíà êðà¿íà. Íåðîçä³ëüíà,
ÿê ìàòè é äèòÿ!», «Íàì áåðåãòè òå-
áå, ñîáîðíó ³ ºäèíó». Êð³ì öüîãî,
ñòâîðåíî òåìàòè÷í³ ïîëèö³: «Ñî-
áîðíà ìîÿ Óêðà¿íà», «ªäí³ñòü ³ çãî-
äà — äîëÿ íàéêðàùà íàðîäó»,
«Îá’ºäíàí³ ³äåºþ Ñîáîðíîñò³». Â
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ðàéîíó ïðî-
âåäóòü ïàòð³îòè÷í³ ãîäèíè: «Ìîÿ
ºäèíà Óêðà¿íà», «Âèñîêèé ïðèí-
öèï Ñîáîðíîñò³».

Îêð³ì öüîãî, â óñ³õ ÇÍÇ Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî ðàéîíó â³äáóäóòüñÿ ëåê-
ö³¿, áåñ³äè, âèõîâí³ ãîäèíè, çóñòð³-
÷³ çà êðóãëèì ñòîëîì, òåìàòè÷í³
êíèæêîâ³ âèñòàâêè, êîíêóðñè äè-
òÿ÷èõ ìàëþíê³â, ïëàêàò³â òîùî �

«Ñîáîðí³ñòü, ºäí³ñòü, íåïîä³ëüí³ñòü»

Îãîëîøåíî ïðèéîì äîêóìåíò³â íà çäîáóòòÿ ïðåì³¿ 
çà îñîáëèâ³ äîñÿãíåííÿ ìîëîä³ ó ðîçáóäîâ³ Óêðà¿íè
ÄÎ ÓÂÀÃÈ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é,
îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí!

Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó äî 1 ëþòîãî 2016
ðîêó ïðèéìàº äîêóìåíòè íà îò-

ðèìàííÿ Ïðåì³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè çà îñîáëèâ³ äîñÿãíåí-
íÿ ìîëîä³ ó ðîçáóäîâ³ Óêðà¿íè.

Ç òåêñòîì ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 ëèñòîïà-
äà 2007 ðîêó ¹ 1333 «Ïðî Ïðåì³þ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà îñî-

áëèâ³ äîñÿãíåííÿ ìîëîä³ ó ðîçáóäî-
â³ Óêðà¿íè» ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà
ñàéò³ óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó
Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,ìîëî-
ä³ òà ñïîðòó www.sms.gov.ua (ðîç-
ä³ë «Ìîëîäü»). Òåëåôîí äëÿ äîâ³-
äîê (044) 483 35 82 �

Ó ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ² îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîâ³äîìëÿþòü,
ùî ïðîòÿãîì äîáè, 20 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó, ó ñòîëèö³ çà-
ðåºñòðîâàíî 6 381 õâîðèé íà ãðèï òà ÃÐÂ². Çàãàëîì
çà òðè äí³ 3-ãî òèæíÿ (ç 18 äî 20 ñ³÷íÿ) çàðåºñòðîâà-

íî 20 744 õâîðèõ, ùî íà 44 % âèùå àíàëîã³÷íèõ äí³â
ïîïåðåäíüîãî òèæíÿ.

Çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñåðåä
óñ³õ â³êîâèõ ãðóï òà êîíòèíãåíò³â, êð³ì ä³òåé äî 1
ðîêó. Øêîëÿð³ ñêëàäàþòü 15,5 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ âèïàäê³â. Ñòàíîì íà 21 ñ³÷íÿ ó çàêëàäàõ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, ó ñêëàä³ ÿêèõ ôóíêö³îíóþòü ³íôåêö³é-
í³, òåðàïåâòè÷í³ òà ïóëüìîíîëîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ, íà
ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ ïåðåáóâàº 503 õâîðèõ íà
ÃÐÂ² òà 202 õâîðèõ íà ãðèï.

Ç 202 õâîðèõ íà ãðèï 170 — îòðèìóþòü ë³êóâàí-
íÿ â óìîâàõ â³ää³ëåíü òà 32 õâîðèõ ïåðåáóâàþòü ó
ðåàí³ìàö³éíèõ â³ää³ëåííÿõ. Îêð³ì òîãî, íàðàç³ çíà-
õîäèòüñÿ íà ë³êóâàíí³ 55 âàã³òíèõ æ³íîê, ÿê³ õâîð³
íà ÃÐÂ² òà ãðèï �

Ñòîëèöÿ áîðåòüñÿ ç ãðèïîì

Ó ÊÈªÂ² íà âèêîíàííÿ çàêîí³â ïðî
äåêîìóí³çàö³þ ç³ ùèòà «Áàòüê³â-
ùèíè-ìàòåð³» ïðèáåðóòü ñåðï ³ ìî-
ëîò. Ïðî öå ó Facebook íàïèñàâ ãî-
ëîâà ²íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³
Âîëîäèìèð Â’ÿòðîâè÷. Ó êîìåíòà-
ðÿõ äî öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³í
ðîç’ÿñíèâ, ùî öå ðåçóëüòàò íàðàäè
åêñïåðò³â, íà áàç³ ÿêîãî îïðàöüî-
âàíî íåîáõ³äí³ þðèäè÷í³ ð³øåííÿ.

«Ç³ ùèòîì, àëå áåç ñîâêà íà íüî-
ìó. Ãåðá ÑÐÑÐ áóäå óñóíåíî ç³ ùè-

òà ñêóëüïòóðè «Áàòüê³âùèíà-ìà-
òè»,— íàïèñàâ â³í. Äî ñëîâà, ÿê çà-
óâàæèâ Â’ÿòðîâè÷, íà ôàñàä³ ìó-
çåþ âæå éîãî íîâà íàçâà — Íàö³î-
íàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó
Äðóã³é Ñâ³òîâ³é â³éí³.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äåìîíòàæ
ñåðïà ³ ìîëîòà íà ùèò³ ñêóëüïòóðè
âèêëèêàëî äîñèòü áóðõëèâó äèñêó-
ñ³þ ó ìåðåæ³. ×èìàëî äîïèñóâà÷³â
ïðîïîíóþòü çàì³íèòè ¿õ íà òðèçóá.
À ùå ö³ëêîì ðàäèêàëüí³ ïðîïîíó-

þòü âçàãàë³ ïðèáðàòè ç êè¿âñüêî¿
êðó÷³ «áàáó ³ç ìå÷åì», ùî âèùà â³ä
õðåñò³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè.
Ïðîòå º òàêîæ äóìêè é ïðî òå,ùî íå
âàðòî âîþâàòè ³ç ïàì’ÿòíèêàìè �
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Ìàðøðóò àâòîáóñ³â ¹ 35 ïîäîâæåíî

Ç ÌÅÒÎÞ ïîë³ïøåííÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìåø-
êàíö³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ñòî-
ëèö³ ïîäîâæåíî ìàðøðóò àâòîáó-
ñ³â ¹ 35 «Âóëèöÿ Ï³äëèïêà — âó-
ëèöÿ Óðë³âñüêà». Íàðàç³ ìàðø-
ðóò çàçíà÷åíèõ àâòîáóñ³â îðãà-
í³çîâàíî òàê: âóë. Ï³äëèïêà —

âóë. Ìàñë³âêà — âóë. Öåíòðàëü-
íà — âóë. Çàð³÷íà — ïðîñï. Ìèêî-
ëè Áàæàíà — Äí³ïðîâñüêà íàáå-
ðåæíà — âóë. Êíÿæèé Çàòîí —
âóë. Óðë³âñüêà. Òàêîæ íà ìàðø-
ðóò³ áóëî çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ðó-
õîìîãî ñêëàäó òà çìåíøåíî ³í-
òåðâàë ðóõó �

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ «Õðåùàòèêó»
â Äåïàðòàìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³
òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà,
âèõ³äíèìè â ñòîëèö³ â³äáóäóòü-
ñÿ ÿðìàðêè. Çîêðåìà 23 ñ³÷íÿ
òîðãóâàòèìóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é,
íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é, 4-10; â Äåñ-
íÿíñüêîìó — íà âóë. Ì. Öâºòà-
ºâî¿ (â ìåæàõ ïðîñï. Â. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî òà âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî),
íà âóë. Ë³ñê³âñüê³é (â ìåæàõ âóë.
Ìèëîñëàâñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿);
ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ. À.
Áó÷ìè, 2-10; â Îáîëîíñüêîìó —
íà âóë. Ë. Ãàâðî, 1-9; â Ïå÷åð-
ñüêîìó — íà âóë. ². Êóäð³ (â ìå-
æàõ âóë. Ï. Ëóìóìáè òà ×èãîð³-
íà); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï.
Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ Êóðåí³â-
ñüêîãî ïàðêó); íà âóë. Ñâ³òëèöü-
êîãî, 31-35, â Ñîëîì’ÿíñüêîìó —
íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42
(â ìåæàõ âóë. Ì. Äîíöÿ òà Àêà-
äåì³êà Ñòðàæåñêà); â Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó — íà âóë. Â. Âàñèëåâ-
ñüêî¿, 1-17.

Ó íåä³ëþ â ì³ñò³ ÿðìàðêóâà-
òèìóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
íà âóë. Ìàðøàëà Êîíºâà (â ìå-
æàõ âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà òà
Ëîìîíîñîâà); â Ïîä³ëüñüêîìó —
íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 31-35, ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà áóëüâ.Àêà-
äåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 79 �

Êèÿí çàïðîøóþòü íà ÿðìàðêè

Ç³ ùèòà «Áàòüê³âùèíè-ìàòåð³»
ïðèáåðóòü ñåðï ³ ìîëîò
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