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Âèêëèêè ÷àñó ³ ðåàëüí³ 
ïåðåòâîðåííÿ

Ãîëîñóâàííÿ êîíôåðåíö³¿ ïðåä-
ñòàâíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ áóëî á³ëüø í³æ ïå-
ðåêîíëèâèì: ç 208 äåëåãàò³â (ç
227 íàñåëåíèõ ïóíêò³â Óêðà¿íè)
171 ï³äòðèìàâ êè¿âñüêîãî ìåðà
íà âèñîê³é ïîñàä³. Ñàì íîâîîáðà-
íèé ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà-
¿íè ïðîêîìåíòóâàâ íîâèé åòàï
ðîáîòè ó öàðèí³ ðîçâèòêó ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òàê: «Áóäó
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè, îáãîâî-
ðþâàòèìåìî íîâàö³¿, âò³ëþâàòè-
ìåìî ó æèòòÿ». Íîâèì æå ñâî¿ì
êîëåãàì Â³òàë³é Êëè÷êî ïîäÿêó-
âàâ çà äîâ³ðó ³ îêðåñëèâ ãîëîâíå
çàâäàííÿ ÀÌÓ ÿê «ðåàëüí³ ïåðå-
òâîðåííÿ òà ðåôîðìè â êîæíîìó
ì³ñò³ òà ì³ñòå÷êó çàðàäè êîìôîð-
òó ³ ã³äíîãî æèòòÿ ìåøêàíö³â».

Ó Êèºâà ó öüîìó ñåíñ³ ö³êàâèé
äîñâ³ä.Äîñòàòíüî ïðèãàäàòè Smart
City, ïðîåêò «Â³äêðèòèé áþäæåò»,
øèðîêó ó÷àñòü ãðîìàäñüêèõ àêòè-
â³ñò³â ó ðîáîò³ Êè¿âðàäè (ïîñò³é-
íèõ êîì³ñ³é, ðîáî÷èõ ãðóï), ñàìî-
ñò³éíî óõâàëåíå ð³øåííÿ ïðî âè-

áîðè äî ðàéðàä, åëåêòðîíí³ ïåòè-
ö³¿, åëåêòðîíí³ çàêóï³âë³, îïëàòó
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³, Wi-Fi òîùî. Òîìó
ñòîëè÷íîìó ìåðó º ÷èì ïîä³ëèòè-
ñÿ ç³ ñâî¿ìè íîâèìè êîëåãàìè.

Íå ëèøå ãðàºìî,
àëå é ïðàâèëà ïèøåìî

Àëå Àñîö³àö³¿ ïîòð³áíî åêñòðà-
ïîëþâàòè íàáóòèé äîñâ³ä ïðàö³ ç
ãðîìàäàìè é íà çàêîíîòâîð÷èé
ð³âåíü. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåò-
ðî Ïîðîøåíêî ï³ä ÷àñ ñâîãî âè-
ñòóïó íà êîíôåðåíö³¿ íàãîëîñèâ:
«Ìè ïîðàõóâàëè, ùî äëÿ öüîãî
(ðåàë³çàö³¿ ðåôîðìè. — Àâò.) áó-
äå ïîòð³áíî ìàéæå 500 íîâèõ çà-
êîí³â... Àìá³òíå ³ ïðàâèëüíå çàâ-
äàííÿ äëÿ Àñîö³àö³¿ ì³ñò — ç³áðà-
òè äóìêè, ñôîðìóâàòè ïîçèö³þ,
ï³äãîòóâàòè çàêîíîïðîåêòè ³ ðà-
çîì ç ïàðëàìåíòàðÿìè, ðàçîì ç
óðÿäîì ðîçðîáèòè òà ³ìïëåìåí-
òóâàòè ö³ çì³íè äî çàêîíîäàâ-
ñòâà». Äëÿ öüîãî «òðåáà éòè äî ëþ-
äåé, ïîÿñíþâàòè, ñòâîðþâàòè çà-
õèñò äåöåíòðàë³çàö³¿».

Êîìàíäà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ãîòî-

âà äî ðîáîòè. Òàê, ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â ó ñîö-
ìåðåæ³ çàçíà÷èâ, ùî «ëèøèëî-
ñÿ — áà÷åííÿ òà ïîáàæàííÿ ëþ-
äåé ïîêëàñòè â îñíîâó çàêîíî-
ïðîåêò³â ïî ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿ-
äóâàííþ. Áî ãîëîâí³ ãåðî¿ òóò —
ëþäè. Íàðàç³ ìàºìî áåçë³÷ ³íñò-
ðóìåíò³â äëÿ öüîãî, çîêðåìà ïðî-
ô³ëüí³ àñîö³àö³¿. Ñüîãîäí³ äîëó-
÷èâñÿ äî íàéá³ëüøî¿ — Àñîö³àö³¿
ì³ñò Óêðà¿íè. Íèí³ íà çàãàëüíèõ
çáîðàõ îáðàëè íîâîãî ãîëîâó —
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Ñòîëèöÿ ìóñèòü
ïðîäåìîíñòðóâàòè ïðèêëàä óñï³ø-
íèõ ðåôîðì. ² òî÷íî ïðîäåìîí-
ñòðóº. Ìè íàä öèì ïðàöþºìî».

Ïðîãðàìà-ì³í³ìóì: 
ñïðàâåäëèâ³ ô³íàíñè 
òà ðîçóìí³ ³íâåñòèö³¿

Â³ä âàæëèâîñò³ ïîñòàâëåíèõ
çàâäàíü ñòàº òð³øêè íå ïî ñîá³.
Ïîãîäüòåñÿ, íå êîæíîãî äíÿ ìè
âëàñíîðó÷ çì³íþºìî êðà¿íó. Ãî-
ëîâà Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè Â³òà-
ë³é Êëè÷êî îêðåñëèâ íàéáëèæ÷èé
ôðîíò ðîá³ò.

Áåç ô³íàíñ³â íàéêðàù³ íàì³-
ðè çàëèøàòüñÿ òàêèìè íà ïàïåð³
àáî áóäóòü âò³ëåí³ ïîëîâèí÷àñòî.
Òîìó äëÿ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó
ãðîìàä íåîáõ³äíî ðàç ³ íàçàâæäè
âèð³øèòè ïèòàííÿ, ùîá çàðîáëå-
íå ãðîìàäàìè çàëèøàëîñÿ ó ¿õ-
íüîìó ðîçïîðÿäæåíí³. Â³òàë³é
Êëè÷êî íàâ³â ïðèêëàä Êèºâà ³ ò³º¿
ñêëàäíî¿ äèñêóñ³¿, êîòðà òðèâàº
ì³æ ñòîëè÷íîþ âëàäîþ, Êàáì³-
íîì ³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ: «Â³äïî-
â³äíèé çàêîíîïðîåêò ïàðëàìåíò
äîñ³ íå ïðèéíÿâ, õî÷à ìè âæå äå-
ê³ëüêà ì³ñÿö³â á’ºìîñÿ çà öå».

Ñèíõðîííî ç öèì ïîòð³áíî,
íà äóìêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, ðîçâè-
âàòè ñï³âïðàöþ ç ì³æíàðîäíè-
ìè åêñïåðòàìè ³ ôàõ³âöÿìè: «Êè-
¿â, íàïðèêëàä, ìåíø í³æ çà äâà
ðîêè çàëó÷èâ 1,7 ì³ëüÿðäà ãðè-
âåíü ³íâåñòèö³é. Òàêîæ ðàçîì ç³
Ñâ³òîâèì áàíêîì ìè ðîçðîáèëè
íîâó òðàíñïîðòíó ñèñòåìó ì³ñ-
òà. ß âïåâíåíèé: çàëó÷àòè íàøèõ
ïàðòíåð³â áóëî á êîðèñíî é ³í-
øèì ì³ñòàì. Îá³öÿþ äîïîìîãòè
âàì ó öüîìó»,— çâåðíóâñÿ ãîëî-
âà Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè äî äå-
ëåãàò³â êîíôåðåíö³¿. À äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áí³ ðåàëüí³ çì³íè, çîê-
ðåìà ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿. Êîòðå,
îêð³ì ïîêðàùåííÿ ³ì³äæó ãðî-
ìàäè, íàñåëåíîãî ïóíêòó òà êðà-
¿íè çàãàëîì, ùå é ô³íàíñîâî âè-
ã³äíå. ßê ñâ³ä÷èòü êè¿âñüêèé äî-
ñâ³ä, «ïåðåêðèâøè êîðóïö³éí³
ñõåìè, ÿê³ áóäóâàëèñÿ äåñÿòèë³ò-
òÿìè, ìè ìèíóëîãî ðîêó çá³ëü-
øèëè íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó íà 30 â³äñîòê³â. ² öå ò³ëü-
êè ïî÷àòîê».

Â³äòàê ìîæíà çðîáèòè âèñíî-
âîê, ùî Êè¿â, îáðàçíî êàæó÷è,
î÷îëèâ äåöåíòðàë³çàö³éíèé ðóõ.
² ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî ðåôîðìà
âëàäè íàáóâàº îçíàê âñåóêðà¿í-
ñüêîãî ïðîöåñó, êîòðèé «íà âèõî-
ä³» äàñòü ùå é ñóñï³ëüíó êîíñîë³-
äàö³þ. Ó õîä³ êîíôåðåíö³¿ áóëî
ïðåçåíòîâàíî ïðîåêò «Ðîçðîáêà
êóðñó íà çì³öíåííÿ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» (ÏÓËÜÑ),
à òàêîæ ï³äïèñàíî Ìåìîðàíäóì
ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ , Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â, Àä-
ì³í³ñòðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà òà Àñî-
ö³àö³ºþ ì³ñò Óêðà¿íè �
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Òå, ùî ñòîëèöÿ Óêðà¿íè çàïðîâàäæóâàëà íîâàö³¿
äåöåíòðàë³çàö³¿ íàéïåðøîþ, çíàëè âñ³. Ðîáîòà
ñòîëè÷íî¿ âëàäè îòðèìàëà âñåóêðà¿íñüêå âè-
çíàííÿ — ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà îáðàíî ãî-
ëîâîþ âïëèâîâî¿ Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè. Àëå ïî-
ïåðåäó íå ëàâðè, à êîï³òêà, ñêëàäíà é
íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíà ðîáîòà.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ñóäîâ³ ðîçãëÿäè 
ïî îäí³é ç ä³ëÿíîê,
íà ÿêèõ ðîçòàøîâàíèé
ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîòí³,
òðèâàþòü

Ñóäîâ³ ðîçãëÿäè ïî îäí³é ç ä³ëÿ-

íîê ï³ä ñêâåðîì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òðè-

âàþòü. Ïðî öå â êîìåíòàð³ æóðíàë³ñ-

òàì çàÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-

âà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ðîçòàøî-

âàíèé íà äâîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ.

Îäíà ç íèõ — ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³,

äðóãà çíàõîäèëàñÿ â îðåíä³. Êè¿âðà-

äà, ÿê ÿ ³ îá³öÿâ, ðîç³ðâàëà äîãîâ³ð

îðåíäè, ³ îäíà ç äâîõ ä³ëÿíîê çåìë³

ïîâåðíóëàñÿ ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè Êè-

ºâà»,— íàãîëîñèâ ìåð ñòîëèö³. Ùîäî

ä³ëÿíêè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó ïðèâàò-

íèõ ðóêàõ, ìåð ï³äêðåñëèâ, ùî ì³ñü-

êà âëàäà äîêëàäàº ïðàâîâèõ çóñèëü,

ùîá â³äñòîÿòè ïðàâî êèÿí òà ïîâåð-

íóòè çåìëþ ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè.«Íàì

óñ³ì ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ áóêâè çà-

êîíó, ³ ïðîñòî òàê çåìëþ, ÿêà çíàõî-

äèòüñÿ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, â³ä³-

áðàòè ó âëàñíèêà íå ìîæíà.Òîìó ñüî-

ãîäí³ òðèâàþòü ñóäîâ³ ðîçãëÿäè, ³ ìè

â³äñòîþâàòèìåìî ïîâåðíåííÿ ä³ëÿí-

êè ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè Êèºâà»,— çà-

ïåâíèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êèÿíèíà ñóäèòèìóòü
çà õèáíå ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çàì³íóâàííÿ ìåòðî

Êè¿âñüêîþ ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòó-

ðîþ ¹ 7 ñêåðîâàíî äî ñóäó îáâèíó-

âàëüíèé àêò ñòîñîâíî 20-ð³÷íîãî ìåø-

êàíöÿ ñòîëèö³ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó,

ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 259 ÊÊ Óêðà-

¿íè, à ñàìå çàâ³äîìî íåïðàâäèâå ïî-

â³äîìëåííÿ ïðî çàì³íóâàííÿ. Â õîä³

äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâ-

ëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé 21 ëèñòîïà-

äà ìèíóëîãî ðîêó ïðèáëèçíî î 03.30,

ïåðåáóâàþ÷è â êâàðòèð³ çíàéîìîãî,

çàòåëåôîíóâàâ íà ñïåöë³í³þ «102»

òà íàäàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîð-

ìàö³þ ïðî ï³äãîòîâêó âèáóõó íà ñòàí-

ö³¿ ìåòðî «Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî». Íà

âèêëèê ùîäî çàì³íóâàííÿ ïðèáóëè

ïðàö³âíèêè â³ää³ëó âèáóõîòåõí³÷íî¿

³ ïîæåæíî¿ åêñïåðòèçè ÍÄÅÊÖ,ê³íî-

ëîãè òà ³íø³ ïðàâîîõîðîíö³, ÿê³ ï³ñ-

ëÿ ðåòåëüíîãî îáñòåæåííÿ ì³ñöÿ ïî-

ä³¿ íå âèÿâèëè íåáåçïå÷íèõ ïðåäìå-

ò³â. Ó ïîäàëüøîìó ïñåâäîì³íåðà áó-

ëî âèêðèòî òà çàòðèìàíî. Çà â÷èíå-

íå éîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèãëÿ-

ä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 

2-õ äî 6-òè ðîê³â.

Äëÿ àâòîáóñ³â 
ìàðøðóòó ¹ 64 
âïðîâàäæåíî 
äîäàòêîâó çóïèíêó

Ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ îáñëóãîâó-

âàííÿ ïàñàæèð³â æèòëîâîãî ìàñèâó

«Îñîêîðêè» äëÿ àâòîáóñ³â ìàðøðó-

òó ¹ 64 «Ñò.ì.Ñëàâóòè÷»—ñàäîâå òî-

âàðèñòâî «Âèøåíüêè» âïðîâàäæóº-

òüñÿ äîäàòêîâà çóïèíêà «Ðèíîê» íà

ä³þ÷³é çóïèíö³ àâòîáóñ³â ìàðøðóòó

¹ 35 «âóë. Ï³äëèïêà — âóë. Óðë³â-

ñüêà» ó íàïðÿìêó ñàäîâîãî òîâàðèñòâà

«Âèøåíüêè».

íîâèíè

Êè¿â î÷îëèâ äåöåíòðàë³çàö³þ
� Ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî îáðàíèé ãîëîâîþ Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè

Ðîáîòà ñòîëè÷íî¿ âëàäè îòðèìàëà âñåóêðà¿íñüêå âèçíàííÿ — ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà îáðàíî ãîëîâîþ âïëèâîâî¿ Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження технологічної картки погодження проектів
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1065 від 30 жовтня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра!
їні», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за!
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810, Порядку роботи з документами в інформаційно!телекомуніка!
ційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Ки!
ївської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адмініс!
траціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2368, з метою забезпечення ефективності роботи виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та впровадження сучасних
систем при опрацюванні розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації):

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.10.2015�р.�№�1065

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Процес�по�одження�в�лючає�та�і�етапи:

1.�Створення�реєстраційної��арт�и�прое�т��розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�прое�т�розпорядження)�с�б’є�том

подання —�розробни�ом�прое�т��розпорядження.

2.�Реєстрація�прое�т��розпорядження���відділі�реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень

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

3.�Розсилання�прое�т��розпорядження�на�по�одження�заінтересованим�ор�анам�та�посадо-

вим�особам.

4.�Опрацювання�прое�т��розпорядження�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�або�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий

спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а,��ерівни�ами�заінтересованих�ор�анів�та�заст�п-

ни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�до��омпетенції�я�их�належать�зазна-

чені���прое�ті�розпорядження�питання.

4.1.�По�одження�без�за�важень.

4.2.�Віз�вання�із�за�важеннями.

5.�Передача�прое�т��розпорядження�на�правов��е�спертиз��до�юридично�о��правління�апа-

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

6.�Проведення�правової�е�спертизи�прое�т��розпорядження�юридичним��правлінням�апара-

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

6.1.�По�одження�без�за�важень.

6.2.�Віз�вання�із�за�важеннями.

6.3.�Віз�вання�з�виснов�ом�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

7.�Роз�ляд�прое�т��розпорядження�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�(я�що�він�не�по�одж�є�прое�т�розпорядження�я��та�ий,�що�спрямов�є�і��оордин�є

діяльність�розробни�а).

7.1.�По�одження�без�за�важень.

7.2.�Віз�вання�із�за�важеннями.

8.�Роз�ляд�прое�т��розпорядження��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

8.1.�По�одження�без�за�важень.

8.2.�Віз�вання�із�за�важеннями.

9.�Літерат�рне�реда��вання�те�ст��прое�т��розпорядження�відділом�реда��вання�до��ментів

та�вип�с���розпоряджень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

10.�Під�отов�а�прое�т��розпорядження�до�підпис����паперовом��ви�ляді.

11.�Передача�прое�т��розпорядження�на�по�одження���паперовом��ви�ляді.

12.�Передача�прое�т��розпорядження�на�підпис�Київсь�ом��місь�ом���олові.

13.�Реєстрація�розпорядження�та�розсилання��опій�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

14.�За�риття�РК�прое�т��розпорядження.

1.�Створення�реєстраційної��арт�и�прое�т��розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�с�б’є�том�подання —�розробни�ом�прое�-

т��розпорядження

1.�Затвердити�техноло�ічн���арт���по�оджен-

ня�прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�що�додається.

2.�П�н�т�51 Поряд���роботи�з�до��ментами

в�інформаційно-�теле�ом�ні�аційній�системі

«Єдиний�інформаційний�простір�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва»���ви�онавчом��ор�а-

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

жавній�адміністрації),�районних�в�місті�Києві

державних�адміністраціях,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�28��р�дня�2012�ро���№ 2368,

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«51 По�одження�прое�тів�розпоряджень�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�а�та�ож�вихідної��ореспон-

денції�за�підписом�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви,�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��е-

рівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�відб�вається�відповідно�до�вимо�

Ре�ламент��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�цьо�о�Поряд���та�техноло�ічних��арто�

по�одження�до��ментів,�я�і�затвердж�ються�в

�становленом��поряд��».

Голова В. Кличко

С�б’є�т�подання —�розробни��прое�т��розпорядження�(далі —�розробни�)�с�проводж�є�про-

е�т�розпорядження�з�момент��розроблення�до�вип�с��,�здійснює�постійний�моніторин��опра-

цювання�та�роз�ляд��до��мента,�в�том��числі�додержання�стро�ів�опрацювання,�надає��онс�ль-

тації,�врахов�є�пропозиції�та�за�важення.

Розробни��визначає�відповідальн��особ� —�безпосередньо�о�ви�онавця,�я�ий:

1)�створює�нов��реєстраційн���арт���(далі —�РК)�в�системі�АСКОД:�АСКОД-Наві�атор —>�Про-

е�ти —>�Вихідна�(прое�ти);

2)�заповнює�РК,�дотрим�ючись��сіх�вимо�;

У�полі�«Вид�до��мента»�слід�обирати�«Прое�т�розпорядження».

3)���блоці�«Файли»�додає�файл�з�прое�том�розпорядження,�створений���те�стовом��реда�-

торі�не�на�блан��,�та��сі�необхідні�до�ньо�о�до��менти�(пояснювальна�запис�а,�порівняльна�таб-

лиця,�розрах�но��розсил�и�тощо);

4)���блоці�«По�одження»�обирає�пропозиції:

«На�по�одження» —>�ПІБ��ерівни�а�юридичної�сл�жби�розробни�а —>�«Етап» —>�1;

«На�по�одження» —>�ПІБ��ерівни�а�розробни�а�«Етап» —>�2;

5)�після�по�одження�направляє�прое�т�вихідно�о�до��мента�до�сл�жби�діловодства�розроб-

ни�а�на�реєстрацію;

Сл�жба�діловодства�розробни�а:

1)�перевіряє�правильність�оформлення�РК,�наявність�еле�тронних�цифрових�підписів;

2)�реєстр�є�до��мент;

3)�обирає�адресатом�апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�відправляє�до��мент.

По�одження�здійснюється�шляхом�на�ладення�еле�тронно�о�цифрово�о�підпис��(далі —�ЕЦП).

2.�Реєстрація�прое�т��розпорядження���відділі�реда��вання�до��ментів�та

вип�с���розпоряджень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Відповідальний�працівни��відділ��реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень�апарат�

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

1)�отрим�є�прое�т�розпорядження���«Надходження�(вхідна)»,�перевіряє�до��мент�на�правиль-

ність�оформлення,�наявність��сіх�необхідних�до��ментів�для�опрацювання�та�обирає�«Прийня-

ти»�або�«Відхилити»,�я�що�є�за�важення;

2)�присвоює�РК�вхідний�реєстраційний�номер;

3)���блоці�«Розсилання»�обирає�розробни�а�прое�т��розпорядження�та�відправляє�йом��РК

для�подальшої�роботи.

Реєстраційний�номер�РК�присвоюється���ж�рналі�системи�АСКОД�«Вхідна�поточна».�Вибра-

ти�прое�ти�розпоряджень�для�систематизації�можна,�ви�ористов�ючи�фільтри�за�необхідними

параметрами�(вид�до��мента,�дата�надходження,�під�от�вав�тощо).

3.�Розсилання�прое�т��розпорядження�на�по�одження�заінтересованим�ор�анам

та�посадовим�особам

Розробни��приймає�РК�прое�т��розпорядження���блоці�«Надходження�(вхідна)»�та�шляхом

створення�резолюції���блоці�«Хід�ви�онання»�визначає��оловно�о�ви�онавця,�я�ий�б�де�с�про-

водж�вати�прое�т�розпорядження�протя�ом�опрацювання�та�по�одження.

Розробни��забезпеч�є�розсилання�до��мента��сім�посадовим�особам�та�заінтересованим�ор�а-

нам�з�ідно�з�Ре�ламентом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�затвердженим�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�08�жовтня�2015�ро���№ 1810�(далі —�Ре�ламент).

Заінтересовані�ор�ани —�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�територіальні�ор�ани�центральних�ор�анів�ви�онавчої

влади,�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�підприємства,��станови�та�ор�анізації,�з�я�и-

ми�відповідно�до�Ре�ламент��по�одж�ється�прое�т�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

Розробни�:

1)���в�ладці�«По�одження»�обирає�тип�операції�«На�перевір��»�та�обирає�посадових�осіб,�я�і

по�одж�ють�прое�т�розпорядження�з�ідно�з�Ре�ламентом;

2)�визначає�відповідні�етапи�по�одження.

По�одження�заінтересованими�ор�анами,�я�і�не�є�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�або�районними�в�міс-

ті�Києві�державними�адміністраціями,�відб�вається���паперовом��ви�ляді.

Передача�прое�т��розпорядження�першом��заст�пни����олови,�заст�пни����олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�та��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відб�вається�через�відповідний�стр��т�рний�підроз-

діл,�я�ий�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�п-

ни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

Листи-по�одження�заінтересованих�ор�анів,�я�і�не�є�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�або�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій,�розробни��с�ан�є�та�додає�відс�анований�до��мент���бло��«Фай-

ли».

4.�Опрацювання�прое�т��розпорядження�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�або�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�я�ий�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а,

�ерівни�ами�заінтересованих�ор�анів�та�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�до��омпетенції�я�их�належать�зазначені���прое�ті

розпорядження�питання

РК�прое�т��розпорядження�надходить���бло��«Надходження�(вхідна)»�адресатам,�я�им�здійс-

нено�розсилання.

Адресат�шляхом�створення�резолюції�дає�дор�чення�щодо�опрацювання�прое�т��розпоря-

дження.

Головний�ви�онавець,�визначений���резолюції:

опрацьов�є�до��мент,�в�том��числі�з�розробни�ом,�надає�розробни�ові�пропозиції�та�за�ва-

ження;

за�рез�льтатами�опрацювання�до��мента�надає�пропозиції��ерівни�ові�щодо�по�одження/ві-

з�вання�із�за�важеннями�прое�т��розпорядження���визначений�Ре�ламентом�стро�;

��блоці�«По�одження»�обирає�пропозицію�«На�по�одження»�та�надсилає�прое�т�розпоряджен-

ня��ерівни�ові�для�по�одження/віз�вання�із�за�важеннями�шляхом�на�ладення�ЕЦП;
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зобов’язаний���бло��«Хід�ви�онання»�вносити�те�стовий�запис�про�фа�т�ви�онання�дор�чен-

ня,�після�чо�о�обирати�«Ви�онано»,�а��ерівни� —»Підтвердити�ви�онання».

4.1.�По�одження�без�за�важень

Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�або�заст�пни���олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а,��е-

рівни�и�заінтересованих�ор�анів�та�заст�пни�и��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�до��омпетенції�я�их�належать�зазначені���прое�ті�розпорядження�питання,�по�одж�ють�про-

е�т�розпорядження,�на�ладаючи�еле�тронний�цифровий�підпис.

4.2.�Віз�вання�із�за�важеннями

Я�що���першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�або�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�роз-

робни�а,��ерівни�а�заінтересовано�о�ор�ан�,�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації,�до��омпетенції�я�о�о�належать�зазначені���прое�ті�розпорядження�питання,�є�за-

�важення�до�прое�т��розпорядження,�потрібно�обрати�пропозицію�«На�доопрацювання»�та�в�а-

зати�свої�за�важення���ві�ні�«Коментар».

Розробни��під�час�моніторин���РК�прое�т��розпорядження���блоці�«По�одження»�відбирає

до��менти,�по�оджені�із�за�важеннями,�та�роз�лядає�їх.�Повністю�те�ст�за�важень�пропон�єть-

ся���блоці�«А�дит».

Після�врах�вання�пропозицій���блоці�«По�одження»�перед�ПІБ�посадової�особи,�я�а�направи-

ла�на�доопрацювання,�розробни��ставить�відміт��.�Після�збереження�до��мент�надійде�повтор-

но�на�по�одження�до�заінтересовано�о�ор�ан�.

Листи�із�за�важеннями�заінтересованих�ор�анів,�я�і�не�є�стр��т�рними�підрозділами�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�або�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�розробни��с�ан�є�та�додає�відс�анований�до��мент��

бло��«Файли».

Я�що�в�рез�льтаті�врах�вання�розробни�ом�за�важень�заінтересованих�ор�анів�і�посадових

осіб�прое�т�розпорядження�або�о�ремі�йо�о�положення,�по�оджені�іншими�заінтересованими

ор�анами�і�посадовими�особами,�зазнали�змін,�що�с�ттєво�змінюють�прое�т�розпорядження,

розробни��обирає���блоці�«По�одження»�ті�ор�ани�і�посадові�особи,�я�им�потрібно�по�одити

до��мент�повторно.

5.�Передача�прое�т��розпорядження�на�правов��е�спертиз��до�юридично�о��правління�апа-

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

Після�по�одження�прое�т��розпорядження�всіма�заінтересованими�ор�анами�та�посадовими

особами�розробни�:

перевіряє�наявність��сіх�необхідних�по�оджень,�дійсність�ЕЦП,�врах�вання��сіх�пропозицій�та

визначає�файл�з�прое�том�розпорядження,�я�ий�передається�на�правов��е�спертиз�.�Для�цьо-

�о���блоці�«ЕКД»�проставляється�відміт�а�навпроти�файл�,�я�ий�визначається��оловним,�та�ін-

де�с�сорт�вання�за�номером�«1».

��блоці�«По�одження»�обирає�пропозицію�«На�перевір��»�та�направляє�до��мент�до�юридич-

но�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

Розробни��несе�персональн��відповідальність�за�повнот��оформлення�РК�прое�т��розпоря-

дження,�достовірність�інформації�та�визначений��оловний�файл.

6.�Проведення�правової�е�спертизи�прое�т��розпорядження�юридичним��правлінням�апара-

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

Керівни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���блоці�«Хід�ви�онання»�створює�резолюцію,�я�ою�визна-

чає�ви�онавців�проведення�правової�е�спертизи�прое�т��розпорядження�та�стро��ви�онання.

Головний�ви�онавець,�визначений�резолюцією��ерівни�а�юридично�о��правління�апарат��ви-

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

правов��е�спертиз��прое�т��розпорядження,�в�том��числі�з�розробни�ом,�надає�розробни�ові

пропозиції�та�за�важення.

За�рез�льтатами�проведення�правової�е�спертизи��оловний�ви�онавець���визначений�Ре�ла-

ментом�стро��надає�пропозиції��ерівни�ові�щодо�по�одження/віз�вання�із�за�важеннями/віз�-

вання�з�виснов�ом�прое�т��розпорядження.

Головний�ви�онавець���блоці�«По�одження»�обирає�пропозицію�«На�по�одження»�та�надси-

лає�прое�т�розпорядження��ерівни�ові�для�по�одження/віз�вання�із�за�важеннями/віз�вання�з

виснов�ом�шляхом�на�ладення�ЕЦП.

Головний�ви�онавець�зобов’язаний���бло��«Хід�ви�онання»�вносити�те�стовий�запис�про�фа�т

ви�онання�дор�чення,�після�чо�о�обирає�«Ви�онано»,�а��ерівни� —�«Підтвердити�ви�онання».

6.1.�По�одження�без�за�важень

Керівни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�по�одж�є�прое�т�розпорядження�шляхом�на�ладення�ЕЦП

на�обраний�файл.

6.2.�Віз�вання�із�за�важеннями

Я�що����ерівни�а�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�є�за�важення�до�прое�т��розпорядження,�потрібно

обрати�пропозицію�«На�доопрацювання»�та�в�азати�свої�за�важення���ві�ні�«Коментар».

За�важення�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�ож�мож�ть�б�ти�ви�ладені�письмово.�Визначена�роз-

робни�ом�відповідальна�особа�власнор�ч�забирає�письмові�за�важення�юридично�о��правлін-

ня�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

Розробни��під�час�моніторин���РК�прое�т��розпорядження���блоці�«По�одження»�відбирає

до��менти,�по�оджені�із�за�важеннями,�та�роз�лядає�їх.�Повністю�те�ст�за�важень�пропон�єть-

ся���блоці�«А�дит».

Після�врах�вання�пропозицій���блоці�«По�одження»�перед�ПІБ��ерівни�а�юридично�о��прав-

ління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�розробни��ставить�відміт��.�Після�збереження�до��мент�надійде�повторно�на�по�оджен-

ня�до�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

Я�що�в�рез�льтаті�врах�вання�розробни�ом�за�важень�юридично�о��правління�апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�т�розпо-

рядження�або�о�ремі�йо�о�положення,�по�оджені�іншими�заінтересованими�ор�анами�і�посадо-

вими�особами,�зазнали�змін,�що�с�ттєво�змінюють�прое�т�розпорядження,�розробни��обирає��

блоці�«По�одження»�ті�ор�ани�і�посадові�особи,�я�им�потрібно�по�одити�до��мент�повторно.

За�важення�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���письмовом��ви�ляді�розробни��с�ан�є�та�додає�відс�а-

нований�до��мент���бло��«Файли».

6.3.�Віз�вання�з�виснов�ом�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Я�що�недолі�и�прое�т��розпорядження�не�мож�ть�б�ти��с�нені�шляхом�доопрацювання,��о-

т�ється�висново��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�Ре�ламент�.

Визначена�розробни�ом�відповідальна�особа�власнор�ч�забирає�висново��юридично�о��прав-

ління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

Висново��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�розробни��с�ан�є�та�додає�відс�анований�до��мент���бло�

«Файли».

Після�віз�вання�прое�т��розпорядження�юридичним��правлінням�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�внесення�до�ньо�о�змін�не

доп�с�ається.

7.�Роз�ляд�прое�т��розпорядження�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�(я�що�він�не�по�одж�є�прое�т�розпорядження�я��та�ий,�що�спрямов�є�і��оордин�є

діяльність�розробни�а)

Після�по�одження�прое�т��розпорядження�юридичним��правлінням�апарат��ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�розробни��направляє�до-

��мент�першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�обираючи���бло-

ці�«По�одження»�пропозицію�«На�перевір��» —>�ПІБ�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації.

Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації���блоці�«Хід�ви�онання»�ство-

рює�резолюцію,�я�ою�визначає�ви�онавців�опрацювання�прое�т��розпорядження�та�стро��ви-

�онання.

Головний�ви�онавець,�визначений�резолюцією�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�опрацьов�є�до��мент,���том��числі�з�розробни�ом,�надає�розробни�о-

ві�пропозиції�та�за�важення.

За�рез�льтатами�опрацювання�до��мента��оловний�ви�онавець���визначений�Ре�ламентом�стро�

надає�пропозиції�першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�щодо

по�одження/віз�вання�із�за�важеннями�прое�т��розпорядження.

Головний�ви�онавець���блоці�«По�одження»�обирає�пропозицію�«На�по�одження»�та�надси-

лає�прое�т�розпорядження��ерівни�ові�для�по�одження/віз�вання�із�за�важеннями�шляхом�на-

�ладення�ЕЦП.

Головний�ви�онавець�зобов’язаний���бло��«Хід�ви�онання»�вносити�те�стовий�запис�про�фа�т

ви�онання�дор�чення,�після�чо�о�обирає�«Ви�онано»,�а��ерівни� —�«Підтвердити�ви�онання».

7.1.�По�одження�без�за�важень

Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�по�одж�є�прое�т�розпо-

рядження�шляхом�на�ладення�ЕЦП�на�обраний�файл.

7.2.�Віз�вання�із�за�важеннями

Я�що���першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�є�за�важення�до

прое�т��розпорядження,�потрібно�обрати�пропозицію�«На�доопрацювання»�та�в�азати�свої�за-

�важення���ві�ні�«Коментар».

Розробни��під�час�моніторин���РК�прое�т��розпорядження���блоці�«По�одження»�відбирає

до��менти,�по�оджені�із�за�важеннями,�та�роз�лядає�їх.�Повністю�те�ст�за�важень�пропон�єть-

ся���блоці�«А�дит».

Після�врах�вання�пропозицій���блоці�«По�одження»�перед�ПІБ�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�розробни��ставить�відміт��.�Після�збереження�до��мент

надійде�повторно�на�по�одження�до�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації.

Я�що�в�рез�льтаті�врах�вання�розробни�ом�за�важень�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�прое�т�розпорядження�або�о�ремі�йо�о�положення,�по�оджені

іншими�заінтересованими�ор�анами�і�посадовими�особами,�зазнали�змін,�що�с�ттєво�змінюють

прое�т�розпорядження,�розробни��обирає���блоці�«По�одження»�ті�ор�ани�і�посадові�особи,

я�им�потрібно�по�одити�до��мент�повторно.

8.�Роз�ляд�прое�т��розпорядження��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Після�по�одження�прое�т��розпорядження�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�розробни��направляє�до��мент��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�обираючи���блоці�«По�одження»

пропозицію�«На�перевір��» —>�ПІБ��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Керівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)���блоці�«Хід�ви�онання»�створює�резолюцію,�я�ою�визначає�ви�онавців�опрацюван-

ня�прое�т��розпорядження�та�стро��ви�онання.

Головний�ви�онавець,�визначений�резолюцією��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�опрацьов�є�до��мент,���том��числі�з

розробни�ом,�надає�розробни�ові�пропозиції�та�за�важення.

За�рез�льтатами�опрацювання�до��мента��оловний�ви�онавець���визначений�Ре�ламентом

стро��надає�пропозиції��ерівни�ові�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�по�одження/віз�вання�із�за�важеннями�прое�т��розпоря-

дження.

Головний�ви�онавець���блоці�«По�одження»�обирає�пропозицію�«На�по�одження»�та�надси-

лає�прое�т�розпорядження��ерівни�ові�для�по�одження/віз�вання�із�за�важеннями�шляхом�на-

�ладення�ЕЦП.

Головний�ви�онавець�зобов’язаний���бло��«Хід�ви�онання»�вносити�те�стовий�запис�про�фа�т

ви�онання�дор�чення,�після�чо�о�натис�ати��ноп���«Ви�онано»,�а��ерівни��— «Підтвердити�ви-

�онання».

8.1.�По�одження�без�за�важень

Керівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�по�одж�є�прое�т�розпорядження�шляхом�на�ладення�ЕЦП�на�обраний�файл.

8.2.�Віз�вання�із�за�важеннями

Я�що����ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�є�за�важення�до�прое�т��розпорядження,�потрібно�обрати�пропозицію�«На

доопрацювання»�та�в�азати�свої�за�важення���ві�ні�«Коментар».

Розробни��під�час�моніторин���РК�прое�т��розпорядження���блоці�«По�одження»�відбирає

до��менти,�по�оджені�із�за�важеннями,�та�роз�лядає�їх.�Повністю�те�ст�за�важень�пропон�єть-

ся���блоці�«А�дит».

Після�врах�вання�пропозицій���блоці�«По�одження»�перед�ПІБ��ерівни�а�апарат��ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�розробни��ставить

відміт��.�Після�збереження�до��мент�надійде�повторно�на�по�одження�до��ерівни�а�апарат��ви-

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

Я�що�в�рез�льтаті�врах�вання�розробни�ом�за�важень��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�т�розпорядження�або

о�ремі�йо�о�положення,�по�оджені�іншими�заінтересованими�ор�анами�і�посадовими�особами,
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зазнали�змін,�що�с�ттєво�змінюють�прое�т�розпорядження,�розробни��обирає���блоці�«По�о-

дження»�ті�ор�ани�і�посадові�особи,�я�им�потрібно�по�одити�до��мент�повторно.

9.�Літерат�рне�реда��вання�те�ст��прое�т��розпорядження�відділом�реда��вання�до��ментів

та�вип�с���розпоряджень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

Після�по�одження�прое�т��розпорядження�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�або�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий

спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а,��ерівни�ами�заінтересованих�ор�анів�та�заст�п-

ни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�до��омпетенції�я�их�належать�зазна-

чені�в�прое�ті�розпорядження�питання,�юридичним��правлінням�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�першим�заст�пни�ом��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�розробни��направляє�до��мент�до�відділ�

реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�обираючи���блоці�«По�одження»�пропози-

цію�«На�перевір��» —>�ПІБ��ерівни�а�відділ�.

Відповідальний�працівни��відділ��реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень�апарат�

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

до��мент,�що�потреб�є�опрацювання,�в�розділ�«На�перевір��».

Головний�спеціаліст —�літерат�рний�реда�тор�(далі —�літерат�рний�реда�тор)�опрацьов�є

прое�т�розпорядження�в�еле�тронном��ви�ляді�або�в�паперовом�,�я�що�до��мент�потреб�є�ве-

ли�ої��іль�ості�виправлень.

Після�реда��вання�в�еле�тронном��ви�ляді�літерат�рний�реда�тор�створює�новий�файл,�на-

зиває�йо�о�«Реда�ований»�та�додає���бло��«Файли».

Після�реда��вання�в�паперовом��ви�ляді�літерат�рний�реда�тор�с�ан�є�до��мент�з�виправ-

леннями,�називає�файл�«Опрацьований�літерат�рним�реда�тором»�та�додає���бло��«Файли».

Розробни��виправляє�помил�и,�називає�файл�«Виправлений»�та�надсилає�відповідном��літе-

рат�рном��реда�торові�«На�перевір��».

Літерат�рний�реда�тор�перевіряє�до��мент�і,�я�що�немає�за�важень,�називає�файл�«Реда�о-

ваний»�та�встановлює�відміт���«Перевірено»�в�блоці�по�одження.

Після�літерат�рно�о�реда��вання,�відділ�реда��вання�та�вип�с���розпоряджень�апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�встановлює

відміт���«Головний�до��мент»�навпроти�файл�,�що�підля�ає�п�блі�ації,�та�обирає�в�полі�«Гриф»

—>�«П�блі��вати».

Не�доп�с�ається�внесення�під�час�літерат�рно�о�реда��вання�право�,�що�змінюють�с�ть�про-

е�т��або�о�ремих�йо�о�положень.

10.�Під�отов�а�прое�т��розпорядження�до�підпис��в�паперовом��ви�ляді

Після�літерат�рно�о�реда��вання���відділі�реда��вання�та�вип�с���розпоряджень�апарат��ви-

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

роздр��ов�є�до��мент�на�блан��розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

по�одж�є�прое�т�розпорядження;

додає�«Карт���по�оджень»�(Вибрати�на�верхній�панелі�РК�«Др��» —>�«Перелі��ЕЦП»)�та�під-

пис�є�її;

форм�є�необхідний�па�ет�до��ментів�до�прое�т��розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

визначає�відповідальн��особ�,�я�а�власнор�ч�передає�до��мент�до�відділ��реда��вання�та�ви-

п�с���розпоряджень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації»),�про�що�робить�відміт�����блоці�«Хід�ви�онання».

11.�Передача�прое�т��розпорядження�на�по�одження���паперовом��ви�ляді

Відділ�реда��вання�та�вип�с���розпоряджень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпеч�є�по�одження�прое�т��розпоряджен-

ня�в�паперовом��ви�ляді�першим�заст�пни�ом��олови�або�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,�я�ий�спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�с�б’є�та�подання,�начальни-

�ом�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�(я�що�він�не�по�одж�є�прое�т�розпорядження�я��та�ий,�що�спрямов�є�і��оордин�є�діяль-

ність�с�б’є�та�подання)�та��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Передача�прое�т��розпорядження�першом��заст�пни����олови,�заст�пни����олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�та��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відб�вається�через�відповідний�стр��т�рний�підроз-

діл,�я�ий�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�п-

ни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

Фа�т�передачі�прое�т��розпорядження�на�віз�вання�фі�с�ється�відділом�реда��вання�та�ви-

п�с���розпоряджень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)���блоці�«Хід�ви�онання».

12.�Передача�прое�т��розпорядження�на�підпис�Київсь�ом��місь�ом���олові

Керівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�подає�прое�т�розпорядження�на�підпис�Київсь�ом��місь�ом���олові���паперовом��ви-

�ляді�через�Управління�ор�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови�(патронатн��сл�жб�)�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

13.�Реєстрація�розпорядження�та�розсилання��опій�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

Реєстрацію�та�розсилання��опій�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійснює�відділ�реда��вання�та�вип�с���розпоря-

джень�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�в��становленом��поряд���відповідно�до�Ре�ламент�.

14.�За�риття�РК�прое�т��розпорядження

Після�реєстрації�прое�т��розпорядження��оловний�ви�онавець�розробни�а���блоці�«Хід�ви�о-

нання»���резолюції��ерівни�а�вносить�запис�про�ви�онання�дор�чення�(дат��та�реєстраційний

номер�розпорядження�або�причин��відмови���реєстрації),�а��ерівни��підтвердж�є�ви�онання.

Головний�ви�онавець�розробни�а�і�всі�співви�онавці���блоці�«Номен�лат�ра»�зобов’язані�за-

значати�справ�,�до�я�ої�б�де�занесено�РК�прое�т��розпорядження�з�ідно�з�номен�лат�рою�справ

�станови.

На�всіх�етапах�розробни�:

здійснює�моніторин��опрацювання�прое�т��розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

доопрацьов�є�прое�т�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�за�важень�та�пропозицій;

відповідає�за�сорт�вання�файлів���блоці�«Файли»�та�їх�назви;

відповідає�за�чер�овість�доопрацювання�прое�т��розпорядження;

персонально�відповідає�за�остаточний�варіант�прое�т��розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�подано�о�на�підпис�Київсь�ом�

місь�ом���олові.

Керівник апарату В. Бондаренко

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

адміністрації) від 03 лютого 2011 року № 133 «Про реєстрацію
Статуту релігійної громади незалежної помісної церкви

Християн Віри Євангельської «Молодіжна християнська церква
«Скіменс» («Молоді леви») у Шевченківському районі м. Києва»

Розпорядження № 1061 від 29 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го!

лови ради незалежної помісної церкви Християн Віри Євангельської «Молодіжна християнська церква «Скі!
менс» («Молоді леви») у Шевченківському районі м. Києва» від 30 березня 2015 року та протокол Загальних
зборів зазначеної релігійної громади від 15 лютого 2015 року № 01, в межах функцій місцевого органу вико!
навчої влади:

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

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

державної�адміністрації)�від�03�люто�о�2011

ро���№ 133�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�незалежної�помісної�цер�ви�Хрис-

тиян�Віри�Єван�ельсь�ої�«Молодіжна�христи-

янсь�а�цер�ва�«С�іменс»�(«Молоді�леви»)���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

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

�ромади�незалежної�помісної�цер�ви�Християн�Ві-

ри�Єван�ельсь�ої�«Молодіжна�християнсь�а�цер�-

ва�«С�іменс»�(«Молоді�леви»)���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва»�замінити�словами�«релі�ій-

ної�ор�анізації�«релі�ійна��ромада�незалежної�по-

місної�цер�ви�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої�«Мо-

лодіжна�християнсь�а�цер�ва�«С�іменс»�(«Мо-

лоді�леви»)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«релі�ійної��ро-

мади�незалежної�помісної�цер�ви�Християн�Ві-

ри�Єван�ельсь�ої�«Молодіжна�християнсь�а

цер�ва�«С�іменс»�(«Молоді�леви»)���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва»�замінити�словами

«релі�ійної�ор�анізації�«релі�ійна��ромада�не-

залежної�помісної�цер�ви�Християн�Віри�Єван-

�ельсь�ої�«Молодіжна�християнсь�а�цер�ва

«С�іменс»�(«Молоді�леви»)���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�незалежної�помісної�цер�ви�Хрис-

тиян�Віри�Єван�ельсь�ої�«Молодіжна�христи-

янсь�а�цер�ва�«С�іменс»�(«Молоді�леви»)���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�зареєстровано-

�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�03

люто�о�2011�ро���№ 133,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

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

підприємством «Фармація»
Розпорядження № 1059 від 29 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час!
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ!
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас!
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со!
ціальної інфраструктури», звернення Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 травня 2015 року № 061!4021/07, комунального
підприємства «Фармація» від 06 квітня 2015 року № 810/03/03, від 21 травня 2015 року № 1394/03/02!01 та
від 22 червня 2015 року № 1682/03/02!01, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

за��ом�нальним�підприємством�«Фармація»�не-

жилі�приміщення,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�з�ід-

но�з�додат�ом,�без�права�їх�відч�ження�та�з�зо-

бов’язанням�ви�ористов�вати�їх�за�цільовим�при-

значенням,�для�розміщення�аптечних�п�н�тів.

2.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�спільно�з��ом�-

нальним�підприємством�«Фармація»,�за�лада-

ми�охорони�здоров’я,�зазначеними���додат��

до�цьо�о�розпорядження,�Дніпровсь�ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією,

Печерсь�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією,�Святошинсь�ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією�в

�становленом��поряд���здійснити�приймання-

передач��нежилих�приміщень�з�ідно�з�п�н�том

1�цьо�о�розпорядження�та�надати�до�Депар-

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

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

сь�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�Київ-

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

�о�о�М.�Б.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до переліку об’єктів капітального ремонту
парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві

на 2015 рік
Розпорядження № 1033 від 19 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», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту парків
і скверів та влаштування об’єктів благоустрою у місті Києві на 2015 рік:

Унести�зміни�до�перелі���об’є�тів��апіталь-

но�о�ремонт��пар�ів�і�с�верів�та�влашт�вання

об’є�тів�бла�о�строю���місті�Києві�на�2015�рі�,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�18�люто�о�2015

ро���№ 127�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�01�верес-

ня�2015�ро���№ 846),�ви�лавши�йо�о���новій

реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА



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

адміністрації) від 06 квітня 2015 року № 310 
«Про безоплатне прийняття житлових будинків 

Державного підприємства «АНТОНОВ» до комунальної власності
територіальної громади міста Києва»

Розпорядження № 1013 від 9 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю

уточнення інформації щодо будинків, що приймаються в комунальну власність територіальної громади міс4
та Києва та передаються до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністра4
ції, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести�зміни����рафи�4�і�10�додат�а�до�роз-

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

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

трації)�від�06��вітня�2015�ро���№ 310�«Про�без-

оплатне�прийняття�житлових�б�дин�ів�Держав-

но�о�підприємства�«АНТОНОВ»�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва»,�а�саме:

��п�н�ті�11�розділ��«Шевчен�івсь�ий�район»

цифри�«947,22»�та�«82,30»�замінити�відповід-

но�цифрами�«1251,42»�та�«386,50»;

��позиції�«Всьо�о�по�Шевчен�івсь�ом��райо-

н�»�цифри�«6016,80»�та�«2505,44»�замінити�від-

повідно�цифрами�«6321,00»�та�«2809,64»;

��позиції�«Разом»�цифри�«6258,66»�та�«2505,44»

замінити�відповідно�цифрами�«6562,86»�та

«2809,64».
Голова В. Кличко

Про затвердження Плану заходів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо активізації роботи з призначення 
та надання населенню житлових субсидій в місті Києві

Розпорядження № 1045 від 20 жовтня 2015 року
Відповідно до Законів України «Про столицю України — місто герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку на4
дання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово4комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», враховуючи пункт 3 протоколу засідання
Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації заходів з енергетичної ефективності та спрощення порядку на4
дання житлових субсидій від 15 вересня 2015 року під головуванням Прем’єр4міністра України А. Яценюка:

1.�Затвердити�План�заходів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�щодо�а�тивізації�роботи�з�призна-

чення�та�надання�населенню�житлових�с�бсидій�в

місті�Києві�(далі —�План�заходів),�що�додається.

2.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�та�районним�в

місті�Києві�державним�адміністраціям�забез-

печити�ви�онання�План��заходів.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ра-

д�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 затвердження статуту комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київський центр розвитку міського середовища»
Розпорядження № 1046 від 20 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самовряду4
вання в Україні», статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — під4
приємців», на виконання рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 487/9975 «Про утво4
рення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища», в межах функцій органу місцевого само4
врядування:

1.�Затвердити�стат�т��ом�нально�о�підприєм-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середовища»,�що

додається.

2.�Дире�тор���ом�нально�о�підприємства�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий

центр�розвит���місь�о�о�середовища»�забезпе-

чити�державн��реєстрацію�стат�т��в��становле-

ном��поряд��.

3.�Затвердити�зміни�до�додат�а�3�до�розпоря-

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

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

03�вересня�2014�ро���№979�«Про�Тимчасовий�роз-

поділ�обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою,

першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�заст�пни�ами��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»,�що�до-

даються.

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�розподілом

обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проведення заходів на Поштовій площі
Розпорядження № 1048 від 21 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь4
кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недер4
жавних масових громадських заходів політичного, культурно4просвітницького, спортивного, видовищного
та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила бла4
гоустрою міста Києва», враховуючи звернення Благодійної організації «Місцевий благодійний фонд «РОДИ4
МИЙ КРАЙ» від 22 вересня 2015 року № 1, з метою організації змістовного дозвілля киян і гостей міста, в ме4
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��Бла�одійної�ор�а-

нізації�«Місцевий�бла�одійний�фонд�«РОДИ-

МИЙ�КРАЙ»�щодо�проведення���льт�рних�за-

ходів�на�Поштовій�площі:

«Європейсь�а�зима»�з�12��р�дня�2015�ро-

���до�10�січня�2016�ро��;�

«Масляна�на�Поштовій»�з�11�до�13�берез-

ня�2016�ро��;�

«День�Києва�на�Поштовій»�28�та�29�травня

2016�ро��;�

«Фестиваль�здоров’я�та�ве�етаріанства»

18�та�19�червня�2016�ро��;�

«День�Незалежності�на�Поштовій»�24�до

28�серпня�2016�ро��;�

«Осінь�на�Поштовій»�з�16�до�18�вересня�2016

ро��.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�під-

�отов���та�проведення,�а�та�ож�фінанс�вання�за-

ходів,�передбачених�п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�бере�на�себе�Бла�одійна�ор�анізація�«Місце-

вий�бла�одійний�фонд�«РОДИМИЙ�КРАЙ».

3.�Бла�одійній�ор�анізації�«Місцевий�бла�одій-

ний�фонд�«РОДИМИЙ�КРАЙ»:

3.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла�о-

�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро��

№ 1051/1051�та�Поряд���ор�анізації�та�прове-

дення�в�Києві�недержавних�масових��ромадсь�их

заходів�політично�о,���льт�рно-просвітниць�о-

�о,�спортивно�о,�видовищно�о�та�іншо�о�хара�-

тер�,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�24�червня�1999�ро���№ 317/418.

3.2.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання�вимо��рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225�«Про

дея�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім

безал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»�під

час�проведення�заходів,�передбачених�п�н�том

1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Спільно�з�Подільсь�ою�районною�в�місті�Ки-

єві�державною�адміністрацією�забезпечити�на-

лежний�санітарний�стан,�постійний��онтроль�і

своєчасне�вивезення�вміст���онтейнерів�та��рн

для�збор��поб�тових�відходів�під�час�проведен-

ня�заходів,�передбачених�п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження.

4.�Просити�Головне��правління�МВС�У�раїни�в

м.�Києві�забезпечити�охорон���ромадсь�о�о�по-

ряд��,�сценічно�о�обладнання�та�техні�и�під�час

проведення�заходів,�передбачених�п�н�том�1

цьо�о�розпорядження.

5.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�раїни

��м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожежно-ря-

т�вальних�сил�(пожежно�о�автомобілю)�та�здійс-

нення�пожежної�безпе�и,�державно�о�пожежно-

�о�на�ляд��під�час�проведення�заходів,�перед-

бачених�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�запо-

бі�ання�вини�ненню�інших�надзвичайних�сит�-

ацій.

6.�Просити�П�блічне�а�ціонерне�товариство

«Київенер�о»�забезпечити�під�лючення�до�ме-

реж�еле�тропостачання�сценічно�о�обладнання

та�об’є�тів�тор�івлі���місцях�проведення�заходів,

передбачених�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,

в��становленом��поряд��.

7.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�чер��-

вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�медичної�до-

помо�и�під�час�проведення�заходів,�передбаче-

них�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

8.�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

ністрації)�по�одити�за�поданням�Бла�одійної�ор-

�анізації�«Місцевий�бла�одійний�фонд�«РОДИ-

МИЙ�КРАЙ»�схем��розміщення�об’є�тів�тор�івлі

з�продаж��прод��тів�харч�вання,�солодощів�і�без-

ал�о�ольних�напоїв.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�ви-

світлення�заходів,�передбачених�п�н�том�1�цьо-

�о�розпорядження,����ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

10.�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.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Про передачу об’єктів теплопостачання комунального 
підприємства по утриманню житлового господарства 
«Житлорембудсервіс» Деснянського району м. Києва

Розпорядження № 1044 від 19 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь4

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери4
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін4
фраструктури», враховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від
13 травня 2015 року № 102/01/3044233) та лист публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія
«Київводоканал» від 25 травня 2015 року № 1990/41/36/02415, з метою надійного утримання та якісного об4
слуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Передати���володіння�та��орист�вання

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

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�об’є�ти�теп-

лопостачання,�що�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�облі�ов�ються�на�балансі��ом�нально�о�під-

приємства�по��триманню�житлово�о��осподар-

ства�«Житлоремб�дсервіс»�Деснянсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та�на��мо-

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

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

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

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

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

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

вання�майном�територіальної��ромади�міста

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

між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

вжити�заходів�щодо�передачі�об’є�тів�теплопос-

тачання,�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�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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2015 рік

Розпорядження № 1053 від 21 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра4

їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання креди4
тів з бюджету», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», у зв’язку зі зміною структури Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання���с�мі�4 117 200��рн,�передбачених

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

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

жавної�адміністрації)�на�2015�рі����за�ально-

м��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за-

�ально�о�обся���бюджетних�призначень�шля-

хом�зменшення�видат�ів�споживання�по��о-

д��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів�070601�«Вищі

за�лади�освіти�І-II�рівнів�а�редитації»�та�збіль-

шення�видат�ів�споживання�по��од��тимча-

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

місцевих�бюджетів�070602�«Вищі�за�лади
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освіти�III-IV�рівнів�а�редитації»���с�мі�4 117 200

�рн,�що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання���с�мі�817 100��рн,�передбачених

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

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

жавної�адміністрації)�на�2015�рі����спеціаль-

ном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за-

�ально�о�обся���бюджетних�призначень�шля-

хом�зменшення�видат�ів�споживання�по��о-

д��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��реди-

т�вання�місцевих�бюджетів�070601�«Вищі�за-

�лади�освіти�І-ІІ�рівнів�а�редитації»�та�збіль-

шення�видат�ів�споживання�по��од��тимчасо-

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

цевих�бюджетів�070602�«Вищі�за�лади�осві-

ти�ІІІ-ІV�рівнів�а�редитації»���с�мі�817 100��рн,

що�додається.

3.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�по-

дання�на�по�одження�перерозподілів�видат-

�ів,�передбачених�п�н�тами�1,�2�цьо�о�роз-

порядження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�внести�відповід-

ні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет��піс-

ля�по�одження�в��становленом��поряд���пе-

рерозподілів�видат�ів,�передбачених�п�н�-

тами�1,�2�цьо�о�розпорядження,�з�постійною

�омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’я�з�ів.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перезатвердження робочого проекту «Капітальний ремонт
вул. Газопровідної в Подільському районі»

Розпорядження № 1052 від 21 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто4герой Київ», в межах функцій ор4

гану місцевого самоврядування:

1.�Перезатвердити�робочий�прое�т�«Капітальний�ремонт�в�л.�Газопровідної�в�Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�позитивний�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд���ошто-

рисної�частини�прое�тної�до��ментації�від�12�серпня�2015�ро���№ 28-0377-15-А,�виданий

Державним�підприємством�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Централь-

на�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�основними�техні�о-

е�ономічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни�ом�б�дівництва�на�підставі�обґр�н-

тов�ючих�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

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

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26�травня�2014�ро���№ 651�«Про�за-

твердження�робочо�о�прое�т��«Капітальний�ремонт�в�л.�Газопровідної�в�Подільсь�ом��районі

м.�Києва».

4.�При���ладанні�замовни�ом�до�овор��підряд��на�б�дівництво�об’є�та�обов’яз�ово�перед-

бачати��мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��аран-

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

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

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Найменування 
показників

Од.
виміру

Кількість

До
капітального ремонту

Після
капітального ремонту

Довжина проїзної частини км 3,257 3,257

Площа покриття проїзної
частини

кв.м 29 140,00 43 530,00

Площа покриття тротуарів кв.м 4 360,00 12 680,00

Площа озеленення кв.м 4 950,00 10 250,00

Загальна кошторисна
вартість будівництва у
поточних цінах станом на
28.07.2015, 
в тому числі:
будівельні роботи
устаткування
інші витрати 
Зворотні суми:

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 
тис.грн

80 332,190 
64 722,228
121,792 
15 488,170
80,567

Із загальної кошторисної
вартості станом на
28.07.2015 виконано, 
у тому числі:
будівельні роботи 
інші витрати  

тис.грн
тис.грн 
тис.грн

19 211,278
15 369,797 
3 841,481

Про зміни у складі комісії з питань встановлення 
пам’ятних знаків в місті Києві

Розпорядження № 1054 від 22 жовтня 2015 року
У зв’язку зі змінами у персональному складі комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві та

в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�питань

встановлення�пам’ятних�зна�ів�в�місті�Києві,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�28��вітня�2014�ро-

���№ 516�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�20�люто�о

2015�ро���№�142):

Вивести�зі�с�лад���омісії�Нов�ородсь�о�о

Сер�ія�Оле�сандровича —�заст�пни�а�началь-

ни�а�Управління�охорони���льт�рної�спадщи-

ни.

Увести�до�с�лад���омісії�Терес�Наталію�Во-

лодимирівн� —�доцента��афедри�етноло�ії�та

�раєзнавства�історично�о�фа��льтет��Київсь�о-

�о�національно�о��ніверситет��імені�Тараса

Шевчен�а�(за�з�одою).

У�с�ладі��омісії�слова�«начальни��відділ��об-

лі��,�майна�та�охорони�пам’ято��Управління

охорони���льт�рної�спадщини»�замінити�сло-

вами�«начальни��відділ��облі��,�інвентаризації

та�майнових�питань�об’є�тів���льт�рної�спадщи-

ни��правління�збереження�історично�о�сере-

довища�та�охорони�об’є�тів���льт�рної�спад-

щини�Департамент����льт�ри».

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Про визначення величини опосередкованої 
вартості найму (оренди) житла в місті Києві 

на одну особу за липень — вересень 2015 року
Розпорядження № 1041 від 19 жовтня 2015 року

Відповідно до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в насе4
леному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682, пункту З
рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження величини опосеред4
кованої вартості найму (оренди) житла у м. Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�величин��опосеред�ованої�вар-

тості�найм��(оренди)�житла�в�місті�Києві�на�од-

н��особ��за�липень —�вересень�2015�ро����

розмірі�450,00��рн.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям�ви�ористов�вати�величин��опосеред-

�ованої�вартості�найм��(оренди)�житла�в�місті

Києві,�визначен����п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�для�встановлення�відповідно�до�за�он��пра-

ва��ромадян�на�соціальний��вартирний�облі�

та�отримання�житла�з�житлово�о�фонд��соціаль-

но�о�призначення.

3.�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�та��олів�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій
Голова В. Кличко

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

від 21 серпня 2015 року № 819 «Про встановлення меморіальних
дощок у місті Києві»

Розпорядження № 1017 від 12 жовтня 2015 року
Враховуючи пункт 2 Протокольного рішення Організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2015

році 1504річчя від дня народження митрополита Української греко4католицької церкви Андрея Шептицько4
го від 14 вересня 2015 року та в межах функцій органу місцевого самоврядування: 

Унести�зміни�в�додато��до�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�21

серпня�2015�ро���№ 819�«Про�встановлення

меморіальних�дощо����місті�Києві»,�а�саме:��

�рафі�3�позиції�1�слова�«в�приміщенні»�замі-

нити�на�слова�«на�фасаді�б�дівлі».
Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада традиційного іудаїзму «Масорет» 

у Шевченківському районі м. Києва»
Розпорядження № 1047 від 20 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву гро4
мадян від 01 жовтня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 30 вересня 2015 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�традиційно�о�і�даїзм��«Масо-

рет»���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

Про затвердження Плану організаційних заходів 
щодо впровадження та експлуатації комплексної 

інформаційно4аналітичної системи управління 
фінансово4господарською діяльністю в м. Києві

Розпорядження № 1014 від 9 жовтня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інфор4

мації», «Про захист інформації в інформаційно4телекомунікаційних системах», «Про Основні засади розвит4
ку інформаційного суспільства в Україні на 200742015 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 травня 2013 року № 3864р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», рішен4
ня Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвит4
ку м. Києва на 2015 рік», з метою забезпечення консолідованої системи обліку, уніфікації економічних про4
цесів для виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпо4
рядкованих підприємств, установ, організацій;

1.�Затвердити�План�ор�анізаційних�заходів

щодо�впровадження�та�е�спл�атації��омпле�с-

ної�інформаційно-аналітичної�системи��прав-

ління�фінансово-�осподарсь�ою�діяльністю�в

м.�Києві�(далі —�План�ор�анізаційних�заходів),

що�додається.

2.�Визначити�відповідальним�за�ор�анізацію

та��оординацію�з�ви�онання�План��ор�аніза-

ційних�заходів��ом�нальне�підприємство�ви-

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

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

сь�е�інвестиційне�а�ентство».

3.�Керівни�ам�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��оловам

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

цій�та�підпоряд�ованих�їм��ом�нальним�під-

приємствам,��становам,�ор�анізаціям�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�забезпечити:

3.1.�Ви�онання�План��ор�анізаційних�заходів,

зазначено�о�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�В�термін�до�09.10.2015�надати�відпові-

дальних� за� впровадження� �омпле�сної

інформаційно-аналітичної�системи��правлін-

ня�фінансово-�осподарсь�ою�діяльністю�в�міс-

ті�Києві�до��ом�нально�о�підприємства�ви�о-

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

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

сь�е�інвестиційне�а�ентство».

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

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

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

Ні�онова�І.�В.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
26 ñ³÷íÿ 2016 ð.
¹8(4778) 
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Îãîëîøåííÿ
ïðî ðîçðàõóíîê òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî ÊÌÄÀ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç

öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ
Ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ ä³þ÷îãî Çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè (ðîçì³ðó ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî

âíåñêó òà ö³íè íà ãàç) ³ êåðóþ÷èñü ï.2.3 Ïîðÿäêó äîâåäåííÿ äî ñïîæèâà÷³â ³íôîðìàö³¿
ïðî ïåðåë³ê æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñòðóêòóðó òàðèô³â òà ïðî âðàõóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿
ïîçèö³¿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ð.
¹ 390 àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ “Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð” ïîâòîðíî ³íôîðìóº
ìåøêàíö³â áóäèíê³â çà àäðåñàìè: ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé,4-Æ; ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé,
6-Â; ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Ã; ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Ä; âóëèöÿ Ñì³ëÿíñüêà,
15 ïðî ðîçðàõóíîê òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â
íà ïîñëóãè ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ.

Ðîçðàõîâàí³ òàðèôè ñòàíîâëÿòü: ãðí ³ êîï., ç ÏÄÂ

Âàðò³ñòü ïîâ³ðêè êâàðòèðíèõ òåïëîâèõ ë³÷èëüíèê³â äî òàðèôó íà ÖÎ íå âêëþ÷åíà, à
áóäå äîäàâàòèñÿ äî âàðòîñò³ ïîñëóã äîäàòêîâî. Ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè çà ïîâ³ðêó
îäíîãî ë³÷èëüíèêà, ÿêà áóäå äîäàâàòèñÿ äî òàðèôó íà ÖÎ íà ïðîòÿç³ îïàëþâàëüíîãî
ïåð³îäó ñêëàäàº 30,15 ãðí.

Ðîçðàõóíîê òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) âêàçàíèõ òàðèô³â äëÿ ïåðåë³÷åíèõ
áóäèíê³â ÒÎÂ “Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð” çä³éñíþº âïåðøå.

Ç á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïî âêàçàíèì òàðèôàì ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà âåá-
ñàéò³ ÒÎÂ “Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð” www.puec.com.ua

Ç ïèòàíü òàðèô³â òàêîæ ìîæíà çâåðòàòèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ÒÎÂ “Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé
åêñïåðòíèé öåíòð” çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Áåðëèíñüêîãî, 15, êàá. 23, “Åêîíîì³÷íèé
â³ää³ë”, òåë. (044) 220-05-91 íà ïðîòÿç³ äâàäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿
öüîãî îãîëîøåííÿ â ðîáî÷³ ãîäèíè ç 9.00 äî 18.00 ç ïîíåä³ëêà äî ï’ÿòíèö³.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ “Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð”

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ “ÆÅÊ “Æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ” ³íôîðìóº ìåøêàíö³â áóäèíê³â 6,

8,12 ïî âóëèö³ Åðíñòà Ôåäîðà ïðî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â

³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Íîâ³ òàðèôè ñòàíîâèòèìóòü:

- áóä. Åðíñòà Ôåäîðà, 6 — 3,78 ãðí;

- äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó — 3,25 ãðí;

- áóä. Åðíñòà Ôåäîðà, 8 — 3,77 ãðí;

- äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó — 3,30 ãðí;

- áóä. Åðíñòà Ôåäîðà, 12 — 3,78 ãðí;

- äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó — 3,23 ãðí.

Âêàçàí³ òàðèôè çì³íþþòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì òàðèô³â íà âîäó òà

åëåêòðîåíåðã³þ, ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âíåñåííÿì çì³í (Ïîñòàíîâà ÊÌÓ

¹ 515 â³ä 17 ëèïíÿ 2015 ðîêó) ó Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç

óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 869 ³ ïî÷íóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ

ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ â Äåïàðòàìåíò³ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ç ïèòàíü òàðèô³â çâåðòàòèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ÒÎÂ “ÆÅÊ “Æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ” çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åðíñòà, 12, îô. 62, òåë. (044) 501-59-15.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ “ÆÅÊ “Æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ”

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 ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë.Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 5-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 73,60 êâ.ì, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³
çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè òà ñêëîïîñóäó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 63,44
ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 4669,17 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.

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 ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 18, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 12,00 êâ.ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 81,43 ãðí,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 977,18 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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 18,50 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñâîáîäè, 22, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 394500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 10%, çà ïåðøèé
ì³ñÿöü îðåíäè — 3376,26 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÍÏ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2”Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22, òåë. 434-49-66.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Âòðà÷åíèé äîêóìåíò— ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³, âèäàíèé Ãîëîâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 05.12.2007 ð. (Íàêàç ¹ 2117-Ñ â³ä 29.11.2007 ð.)

Êðàñèëüí³êîâ³é Òàìàð³ Àíäð³¿âí³, çàðåºñòðîâàíîãî ÊÏ “ÊÌÁÒ² òà ÐÂÏ íà OHM”

18.12.2007 ð., â êíèç³ 25-233 çà ðåºñòðîâèì ¹ 217à/33978, ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 126543 òà âêëàäêó ¹ 663305 íà ³ì’ÿ Âëàñåíêî Âàëåíòèíè Ãåîðã³¿âíè,
ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà, ùî âêëþ÷àº âóëèö³ Ïàíåëüíà, ×åëÿá³íñüêà,

çàë³çíè÷í³ êîë³¿, âóëèö³ 1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-Íàáåðåæíó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ” (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó
Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà, ùî âêëþ÷àº âóëèö³ Ïàíåëüíà, ×åëÿá³íñüêà, çàë³çíè÷í³ êîë³¿, âóëèö³
1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-Íàáåðåæíó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó
ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà, ùî âêëþ÷àº âóëèö³ Ïàíåëüíà, ×åëÿá³íñüêà, çàë³çíè÷í³ êîë³¿,
âóëèö³ 1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-íàáåðåæíó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 13.11.2013ð. ¹518/10006 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿
ó ì. Êèºâ³” ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, ï 6.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó
ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì æèòëà òà ³íøèõ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îá’ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî.

Êð³ì òîãî, â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ, à òàêîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà
ùîäî ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà òà ôîðìóâàííÿ êðóïíèõ òðàíñïîðòíèõ âóçë³â: ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà —
ìàã³ñòðàëü Òðîºùèíà-Îñîêîðêè, ç ïðîõîäæåííÿì òðàñè øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ, ðåñòðóêòóðèçàö³¿ îêðåìèõ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ ïðîõîäÿòü ïðîöåäóðó ë³êâ³äàö³¿, à òàêîæ óðàõóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â,
ùî ïðîéøëè ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:

� ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü — ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ
òåðèòîð³é ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íà äàíèé ÷àñ íå ïðàöþþòü, òà ñòâîðåííÿ êâàðòàë³â ñó÷àñíîãî æèòëà ç îá’ºêòàìè
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè íèí³øí³ì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàòè âèñîêó êîìåðö³éíó
ïðèâàáëèâ³ñòü;

� ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ òà ïðàö³ ìåøêàíö³â — çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì
ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, íîðìàòèâíèì ð³âíåì
îçåëåíåííÿ.

� ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.

Ðåàë³çàö³ÿ ð³øåíü ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ æèòòÿ íàñåëåííÿ æèòëîâîãî ðàéîíó
³ ì³ñòà â ö³ëîìó.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ íà åòàï 20 ðîê³â óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ
êâàðòàë³â ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ 3 äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 370 ì³ñöü:

- âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàí³ íà 120 ì³ñöü;

- îêðåìî ðîçòàøîâàí³ íà 170 ì³ñöü;

- äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä ç ïî÷àòêîâîþ øêîëîþ íà 400 ì³ñöü, äå 80 ì³ñöü — ÄÄÇ, 320 ì³ñöü — ïî÷àòêîâà øêîëà.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíêó äëÿ ïðîåêòíîãî íàñåëåííÿ íà åòàï 20 ðîê³â íåîáõ³äíî â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ çàáåçïå÷èòè
1246 ì³ñöü. Ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà 1266 ì³ñöü íà òåðèòîð³¿ ÂÀÒ“Äàðíèöüêèé êîìá³íàò áóä³âåëüíèõ
ìàòåð³àë³â ³ êîíñòðóêö³é”, 320 ì³ñöü — â ïî÷àòêîâ³é øêîë³ ñóì³ùåíîþ ç ÄÄÇ, ³íø³ çà ðàõóíîê íåäîñòàòíüî¿ çàâàíòàæåíîñò³
³ñíóþ÷èõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó: øêîëà ¹ 65 íà 980 ì³ñöü, ÿêó
â³äâ³äóþòü 459 ó÷í³â, òà ¹ 272 íà 1030 ì³ñöü, ÿêó â³äâ³äóþòü 902 ó÷í³.Òàêèì ÷èíîì, ê³ëüê³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü ó øêîëàõ ñêëàäàº
649, ùî çàäîâîëüíÿº íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ì³ñöü.

Çàãàëüíèé îáñÿã ïðîåêòíîãî æèòëîâîãî ôîíäó íà ðîçðàõóíêîâèé ïåð³îä — 295, 72 òèñ.ì2 (çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð),
397,16 òèñ.ì2 (çàãàëüíî¿ ïëîù³), ê³ëüê³ñòþ êâàðòèð — 4832, íàñåëåííÿ — 9,68 òèñ. îñ³á.

Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ: êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ, àìáóëàòîð³¿, á³áë³îòåêè, çàëè äëÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ, äèòÿ÷³ êëóáè, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ òà ³í.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿
³íôðàñòðóêòóðè, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè —Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ”.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ì³ñöåâîñò³ Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà, ùî âêëþ÷àº âóëèö³ Ïàíåëüíà, ×åëÿá³íñüêà,
çàë³çíè÷í³ êîë³¿, âóëèö³ 1-ó Ñàäîâó, Ñàäîâî-íàáåðåæíó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1.

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

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 24.02.2016.

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Òàðèô Äëÿ íàñåëåííÿ
Äëÿ ³íøèõ
ñïîæèâà÷³â

Òåïëîâà åíåðã³ÿ 587,15 1399,87

ó ò. ÷.:

âèðîáíèöòâî 540,70 1353,42

òðàíñïîðòóâàííÿ 0,75 0,75

ïîñòà÷àííÿ 45,70 45,70

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ çà 1 Ãêàë 611,51 -

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ íà 1 êâ. ì 16,12 -

Ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ çà 1 êóá. ì 42,56 -
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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
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ÄÎÇÂ²ËËß

Ç ÓÃÎÐÙÈÍÈ äî Êèºâà çàâ³òàëè
äðåñèðóâàëüíèêè öèðêîâî¿ äè-
íàñò³¿ Òàêà÷, ÿê³é âæå ïîíàä 300
ðîê³â. «Ìè ïðèâåçëè äðåñèðîâà-
íó áåãåìîòèõó Ë³íó, à òàêîæ âåð-
áëþä³â, ëàì, çåáð ³ êîíåé,— ïîä³-
ëèâñÿ Ð³êàðäî Òàêà÷.— Ãîëîâíà
«ç³ðêà» — 2,5-òîííà àôðèêàíñüêà
êðàñóíÿ Ë³íà. Ìè íàâ÷àºìî ¿¿ âæå
äâà ðîêè, ³ öå äóæå äîáðà òâàðèíà.
Àëå, ÿê ³ áóäü-ÿêà ä³â÷èíà, âîíà
áóâàº ïðèìõëèâîþ. Êð³ì òîãî, ìè
áàãàòî ïîäîðîæóºìî, ³ òâàðèí³
âàæêî çâèêàòè äî ³íøî¿ êðà¿íè,
³íøî¿ ïóáë³êè». Ë³íà ç çàäîâîëåí-
íÿì ¿ñòü óêðà¿íñüêó êàïóñòó, ìîðê-
âó ³ áóðÿê, à äðåñèðóâàëüíèêè ñë³ä-
êóþòü, ùîá òåìïåðàòóðà âîäè ó
áàñåéí³, äå âîíà ïëàâàº, ³ â ïðè-
ì³ùåíí³ íå áóëà ìåíøîþ çà 22-23
ãðàäóñè òåïëà. Íà àðåí³ âîíà ãðà-
ö³îçíî äåìîíñòðóº ñâî¿ øèêàðí³
ôîðìè ³ íàâ³òü äîçâîëÿº ïîêàòà-
òèñÿ íà ñîá³ àðòèñòó, ÿêèé ïîêà-
çóº óí³êàëüíèé òðþê — ñò³éêó íà
ñïèí³ òâàðèíè. Ñåðåä ³íøèõ ï³äî-
ï³÷íèõ óãîðö³â — ïîí³-äîëìàòè-
íè òà åôåêòí³ êîí³ â ÿáëóêàõ, à òà-
êîæ çåáðè, ëàìè ³ âåðáëþäè, ùî
âïðàâíî âèêîíóþòü êîìàíäè äðå-
ñèðóâàëüíèê³â. «Äóæå ñêëàäíî ðî-

áèòè ñï³ëüí³ íîìåðè ç ð³çíèìè
òâàðèíàìè, áî êîæíà ìàº ñâ³é çà-
ïàõ, íà ÿêèé ³íø³ ðåàãóþòü»,— çà-
óâàæèâ Ð³êàðäî Òàêà÷. Çà ñëîâà-
ìè äðåñèðóâàëüíèêà, éîãî ðîáî-
÷èé äåíü ïî÷èíàºòüñÿ î ï’ÿò³é ðàí-
êó, êîëè òâàðèí òðåáà íàãîäóâàòè
³ ïîìèòè. Ùîäåíí³ òðåíóâàííÿ
òðèâàþòü àæ äî âå÷îðà.

«Îêð³ì âèõîâàíö³â óãîðñüêèõ
àðòèñò³â, â íîâ³é ïðîãðàì³ ãëÿäà-
÷³ ïîáà÷àòü àòðàêö³îí äðåñèðó-
âàëüíèê³â ëåâ³â Âåðîí³êè òà Îëåê-
ñ³ÿ Ï³íêî, à òàêîæ çì³øàíó ãðóïó
òâàðèí. Öå ÿê äð³áí³ õèæàêè (ëè-
ñèö³, äèêîáðàçè, ïåñåöü, ñêóíñ),
òàê ³ äîìàøí³ òâàðèíè (êîçè, êóð-
êè) äðåñèðóâàëüíèö³ Ëþäìèëè
Ìàçí³ê,— ãîâîðèòü ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî öèðêó
Óêðà¿íè Ëþäìèëà Øåâ÷åíêî.— Ó
ñ³ì’¿ Ï³íêî â³ñ³ì àôðèêàíñüêèõ ëå-
â³â. Äèê³ ê³øêè êàòàþòüñÿ íà ãîé-
äàëö³, ñòðèáàþòü ÷åðåç ïàëàþ÷³
îáðó÷³, òàíöþþòü ç äðåñèðóâàëü-
íèêîì». Îäíà ç ðîäçèíîê àòðàê-
ö³îíó — âðàæàþ÷èé òðþê, êîëè
Îëåêñ³é êëàäå ñâîþ ãîëîâó â ïàùó
õèæàêà.

Êðàñó ³ ãðàö³îçí³ñòü ò³ëà ï³ä êó-
ïîëîì äåìîíñòðóþòü àðòèñòè Íà-

òàëÿ òà Îëåêñ³é Öàðåâñüê³. ¯õí³é
íîìåð «Ïîâ³òðÿíå ê³ëüöå» çà äî-
ïîìîãîþ íåéìîâ³ðíèõ òðþê³â îïî-
â³äàº ðîìàíòè÷íó ³ñòîð³þ. Òàêîæ
Íàòàëÿ Öàðåâñüêà ïîêàæå íîìåð
ç õóëà-õóïàìè.

Ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ áåðóòü ³ ïðè-
çåðè ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâàë³â. Â
îäíîìó ç íîìåð³â — «Êîðä-äå-ïà-
ðåëü» — ñêëàäí³ òðþêè íà êà-
íàò³ áåç ñòðàõóâàëüíèõ
ëîíæ âèêîíàº ñð³áíèé
ïðèçåð ì³æíàðîä-
íîãî öèðêîâîãî
ôåñòèâàëþ ó Ðè-
ç³ Äåíèñ Îâ÷à-
ðåíêî. Òàêîæ ðà-
çîì ç êîìàíäîþ
â³í ïîñòàâèâ íî-
ìåð «Àêðîáàòè
íà ùîãëàõ» ç îðè-
ã³íàëüíèìè âïðà-
âàìè íà âåðòèêàëü-
í³é æåðäèí³.

«ß çàéìàâñÿ ñïîðòèâ-
íîþ àêðîáàòèêîþ, º ìàéñòðîì
ñïîðòó ³ áëèçüêî 15-òè ðîê³â ïðà-
öþâàâ ó íàïðÿìêó ïîâ³òðÿíèõ ïî-
ëüîò³â,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»
Äåíèñ Îâ÷àðåíêî.— Ó öüîìó íî-
ìåð³, ÿêèé ìè íàçèâàºìî êèòàé-

ñüêîþ ùîãëîþ (ðîäîíà÷àëüíèêîì
æàíðó áóëà êèòàéñüêà ñòóä³ÿ),
ñêëàäí³ ç÷åïëåííÿ, ñèëîâ³ åëåìåí-
òè, ðåòåëüíî â³äïðàöüîâóâàëè «çðè-
âè», êîëè àðòèñò øâèäêî ñïîâçàº
ïî æåðäèí³ âíèç, îäíàê íå òîðêàº-
òüñÿ ï³äëîãè».

Âðàæàº íîìåð «Ãîéäàëêà ç òóð-
í³êîì» â³ä ùå îäíèõ ñð³áíèõ ïðè-
çåð³â «Çîëîòèé Êàðë» íà Ì³æíà-

ðîäíîìó ôåñòèâàë³ öèðêîâîãî ìèñ-
òåöòâà ó Ðèç³. Àêðîáàòè íà ãîé-
äàëêàõ ï³ä êåð³âíèöòâîì Âàëåí-
òèíà Äåì’ÿíà ïðè¿õàëè äî íàñ ç
Ìîëäîâè ³ ïîñòàþòü â îáðàçàõ
ìîðñüêèõ ðîçá³éíèê³â ç ô³ëüìó
«Ï³ðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ». Íà
ãîéäàëö³ àðòèñòè çë³òàþòü íà âè-

ñîòó ïîíàä äåñÿòü ìåòð³â, ïåðå-
ë³òàþòü ÷åðåç ñíàðÿä, âè-

êîíóþòü íà òóðí³êó ñî-
íå÷êî, à ó ïîâ³òð³ —

ïîòð³éí³ ñàëüòî òà
³íø³ áåçñòðàøí³

òðþêè, â³ä ÿêèõ
ïåðåõîïëþº ïî-
äèõ. À ðîäçèí-
êîþ íîìåðó º
ñàëüòî ç ï³ðó-
åòîì ó ïîâí³é

òåìðÿâ³, ÿêå äå-
ìîíñòðóº àðòèñò

ç ÷îðíîþ ïîâ’ÿçêîþ
íà î÷àõ.
Çâ³ñíî, ïðîãðàìà íå

îá³éäåòüñÿ áåç êëîóíñüêèõ
æàðò³â. Äàðóâàòèìå ãàðíèé íà-
ñòð³é Ïåòðî ×îðíåíüêèé, ÿêèé
çðîáèâ àêöåíò íà ³íòåðàêòèâ³, çà-
ïðîøóþ÷è ãëÿäà÷³â áóòè ñï³âó÷àñ-
íèêàìè éîãî âèñòóï³â íà ñöåí³ �

Íà àðåí³ — ÷îòèðèëàï³ àðòèñòèÍà àðåí³ — ÷îòèðèëàï³ àðòèñòè
Âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â â Íàö³îíàëüíîìó öèðêó Óêðà¿íè ç³áðàëè âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü åêçîòè÷-

íèõ äðåñèðîâàíèõ òâàðèí — â³ä äèêîáðàç³â, ëàì, çåáð ³ âåðáëþä³â äî àôðèêàíñüêèõ ëåâ³â ³

áåãåìîòà. Êð³ì òîãî, íà ãëÿäà÷³â ÷åêàþòü àêðîáàòè, ïîâ³òðÿí³ ã³ìíàñòè òà çàâîäíèé êëîóí.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê», Îëåêñ³é ²ÂÀÍÎÂ (ôîòî)

� Ñòîëè÷íèé öèðê ïðåçåíòóâàâ íîâó ïðîãðàìó «Ó ñâ³ò³ òâàðèí»

Êðàñóíÿ-áåãåìîòèõà äîçâîëÿº àðòèñòó çðîáèòè ñò³éêó íà ¿¿ ñïèí³

Íà àðåí³ ïîí³ âïðàâíî âèêîíóþòü êîìàíäè íàñòàâíèêà 

Ä³òÿì ³ áàòüêàì ãàðíèé íàñòð³é äàðóº
êëîóí Ïåòðî ×îðíåíüêèé
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