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Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ ãëàâà  äåðæàâè ðà-
çîì ç ìåðîì Êèºâà Â³òàë³ºì Êëè÷-
êîì òà ³íøèìè âèñîêîïîñàäîâ-
öÿìè ³ ïîë³òèêàìè âçÿâ ó÷àñòü ó
öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî
ïàì’ÿòíîãî çíàêó Ãåðîÿì Êðóò íà
Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ ó Êèºâ³. Ïðè-
ñóòí³ âøàíóâàëè çàãèáëèõ õâèëè-
íîþ ìîâ÷àííÿ. Îï³ñëÿ âèêîíàëè
Äåðæàâíèé ã³ìí Óêðà¿íè, à âî¿íè
ïî÷åñíî¿ âàðòè ïðîéøëè óðî÷èñ-
òèì ìàðøåì òà ç îñîáèñòî¿ çáðî¿
çä³éñíèëè ø³ñòü ïîñòð³ë³â ó ïî-
â³òðÿ.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó Â³òàë³é Êëè÷êî
çàçíà÷èâ, ùî ñüîãîäí³ óêðà¿íö³
âøàíîâóþòü ïîäâèã ñòóäåíò³â, ÿê³
ñòàëè íà çàõèñò Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè â³ä á³ëüøîâèöüêî¿ àðì³¿
ó 1918 ðîö³. ² ¿õ â÷èíîê — öå ïðè-
êëàä ñàìîïîæåðòâè, ïàòð³îòèçìó
³ ìóæíîñò³ ó áîðîòüá³ çà íåçàëåæ-
í³ñòü íàøî¿ äåðæàâè.

«Ìè âøàíîâóºìî ïàì’ÿòü õëîï-
ö³â, ÿê³ çàãèíóëè çà íåçàëåæí³ñòü
Óêðà¿íè ó áîðîòüá³ ç ðîñ³éñüêèì
àãðåñîðîì. Íà æàëü, ³ñòîð³ÿ ïîâòî-
ðþºòüñÿ. ² ñüîãîäí³ íàø³ â³éñüêî-

â³, ñåðåä ÿêèõ áàãàòî ìîëîä³, òà-
êîæ â³ääàþòü ñâîº æèòòÿ, áîðîíÿ-
÷è Óêðà¿íó íà ñõîä³ â³ä àãðåñîðà,
â³äñòîþþ÷è íåçàëåæí³ñòü íàøî¿
äåðæàâè. Òîìó íàøå çàâäàííÿ —
øàíóâàòè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ãåðî-
¿â ³ âîäíî÷àñ ï³äòðèìóâàòè âî¿í³â
íà ïåðåäîâ³é, ùîá óñ³ì ðàçîì âè-
áîðîòè òàê³ íåîáõ³äí³ íèí³ êîæ-
íîìó óêðà¿íöþ ïåðåìîãó ³ ìèð»,—
ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îêð³ì öüîãî, â ñòîëèö³ â³äáó-
ëàñÿ íèçêà çàõîä³â, â ÿêèõ âçÿëè
ó÷àñòü ÷ëåíè Êè¿âñüêîãî ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó, ñï³âðîá³òíèêè
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè, ïðåäñòàâ-
íèêè Öåíòðó ïàòð³îòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ «Þíèé
ïðèêîðäîííèê», Êè¿âñüêîãî ìó-
çåþ Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿, à òà-
êîæ ó÷í³ Êè¿âñüêîãî ïðîôåñ³éíî-
ãî êîëåäæó ç ïîñèëåíîþ â³éñüêî-
âîþ òà ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ.

Ï³ä ÷àñ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèêè
ïðîéøëè óðî÷èñòîþ õîäîþ äëÿ
ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìåìîð³àëó Ãå-
ðîÿì Êðóò íà Àñêîëüäîâ³é ìîãè-
ë³, âèêîíàëè ïîìèíàëüíó ìîëèò-
âó çà çàãèáëèìè áîðöÿìè ï³ä ÷àñ
â³äâ³äóâàííÿ Äåðæàâíîãî ³ñòîðè-
êî-ìåìîð³àëüíîãî Ëóê’ÿí³âñüêî-
ãî çàïîâ³äíèêà.

Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ ïàì’ÿòíî-
ãî çàõîäó â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
áóäèíêó â÷èòåëÿ ïðåçåíòóâàëè
ïàòð³îòè÷í³ åêñïîçèö³¿.

Âå÷³ð ïàì’ÿò³ ãåðî¿â, çàãèáëèõ
ï³ä Êðóòàìè, â³äáóâñÿ 29 ñ³÷íÿ â
ÍÖÍÊ «Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà». Â
ïðîãðàì³ çàõîäó: âèñòàâêà ôîòî-
õðîí³êè ïðî ïîä³¿ ñ³÷íÿ 1918 ðî-
êó, äåìîíñòðàö³ÿ ñòð³÷êè «Á³é ï³ä
Êðóòàìè», âèñòóï íàóêîâîãî ñï³â-
ðîá³òíèêà ²íñòèòóòó íàö³îíàëü-
íî¿ ïàì’ÿò³ Ïàâëà Ïîäîáºäà «²ñ-
òîðè÷íà ïðàâäà». Òàêîæ â³äáóëà-
ñÿ êîíöåðòíà ïðîãðàìà ïîøàíè
â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â.

Íàãàäàºìî, ùî á³é â³äáóâñÿ 
29 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó íà çàë³çíè÷-
í³é ñòàíö³¿ Êðóòè ïîáëèçó ñåëà 
Ïàì’ÿòíå, çà 130 ê³ëîìåòð³â íà ï³â-
í³÷íèé ñõ³ä â³ä Êèºâà. Â³í òðè-
âàâ 5 ãîäèí ì³æ 4-òèñÿ÷íèì
á³ëüøîâèöüêèì  ï³äðîçä³ëîì ï³ä
ïðîâîäîì åñåðà Ìèõàéëà Ìóðàâ-
éîâà òà çàãîíîì ³ç êè¿âñüêèõ êóð-
ñàíò³â ³ êîçàê³â «Â³ëüíîãî êîçàö-
òâà»,ùî çàãàëîì íàðàõîâóâàâ áëèçü-
êî 400 âîÿê³â.Ãåðî¿-ìó÷åíèêè óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó áóëè ïîõîâàí³ 
íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ â Êèºâ³.
Íà çíàê öüîãî òàì âñòàíîâèëè 
ïàì’ÿòíèé õðåñò ïðî öþ ïîä³þ �

Ó ï’ÿòíèöþ â ñòîëèö³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü êè¿â-
ñüêèõ ñòóäåíò³â, ïîëåãëèõ 98 ðîê³â òîìó ï³ä ñå-
ëîì Êðóòè, ùî íà ×åðí³ã³âùèí³. Òîä³ áëèçüêî 
400 ïðèá³÷íèê³â Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³-
êè âèéøëè íà á³é ç áàãàòîòèñÿ÷íîþ àðì³ºþ á³ëü-
øîâèê³â. Òåïåð ñòóäåíò³â çãàäóþòü ÿê ãåðî¿â.
Ïàì’ÿòü ìóæí³õ óêðà¿íö³â íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³,
á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî õðåñòà, âøàíóâàëè êåð³âíèöòâî
äåðæàâè òà ñòîëèö³, ó÷àñíèêè ÀÒÎ, ìåøêàíö³ 
ì³ñòà.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ãåííàä³é Ïë³ñ 
ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó
ïåðøîãî çàñòóïíèêà 
ãîëîâè ÊÌÄÀ

Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ

ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ãåííàä³é Ïë³ñ íà-

ðîäèâñÿ íà Ëóãàí-

ùèí³ ó1967ðîö³.Ìàº

òðè âèù³ îñâ³òè: òåõ-

í³÷íó (º êàíäèäàòîì

òåõí³÷íèõíàóê),þðè-

äè÷íó òà åêîíîì³÷-

íó.

Ñâîº îñíîâíå çàâäàííÿ Ãåííàä³é

Ïë³ñ âáà÷àº ó ðåàë³çàö³¿ ñèñòåìíîãî

ï³äõîäó ³ óçãîäæåíí³ ðåôîðì ç³ ñòðà-

òåã³ºþ ðîçâèòêó ì³ñòà. Çà éîãî ñëîâà-

ìè,öå,ïåðåäóñ³ì,âò³ëåííÿ ïðîåêòíî-

ãî ìåíåäæìåíòóÿê îñíîâíîãî åëåìåí-

òó óïðàâë³ííÿ ³ êîíòðîëþ íà ïðèíöè-

ïàõ ïðîçîðîñò³ òà åôåêòèâíîñò³.

Â³í òàêîæ äáàòèìå ïðî ï³äâèùåí-

íÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÊÏ, ¿õ ðå-

ôîðìóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ ÷³òêèõ ö³-

ëüîâèõ ïàðàìåòð³â (KPI) òà ìîí³òîðèíã

ïðîãðåñó â ¿õ äîñÿãíåíí³.

«Ïåðøèé åòàï áîðîòüáè ç êîðóï-

ö³ºþ,ÿêèé áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç âèÿâëåííÿì

êîðóïö³éíèõñõåì òà ³í³ö³þâàííÿì êðè-

ì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, äàâ çðîçóì³-

òè,ùî íàøà êîìàíäà íàëàøòîâàíà àã-

ðåñèâíî,³ ì³ñöÿ äëÿ êîðóïö³¿ óÊèºâ³ íå-

ìàº ³ íå áóäå»,— çàçíà÷èâ Ãåííàä³é

Ïë³ñ.

«ß íå õîò³â áè áàãàòî ãîâîðèòè ÷è

îá³öÿòè,àäæå ñòîëèö³ ðîçìîâè òà îá³-

öÿíêè íå äîïîìîæóòü.Ñüîãîäí³ ìåøêàíö³

ì³ñòà ÷åêàþòü â³ä íàñ ðåàëüíèõ ñïðàâ.

² ÿ ÿê êèÿíèí òàê ñàìî íàäàþ ïåðåâà-

ãó ä³ÿì. Ìîÿ ìåòà — ïðîäîâæèòè âò³-

ëþâàòè â æèòòÿ âñå òå, ùî ñïðÿìîâà-

íå íà çàáåçïå÷åííÿ ºâðîïåéñüêîãî

ìàéáóòíüîãî ìåøêàíö³â íàøîãî ÷óäî-

âîãî ì³ñòà»,— ï³äêðåñëèâ ïåðøèé çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Îëåêñàíäðà Ñïàñèáêà 
òà Ìèêîëó Ïîâîðîçíèêà 
ïðèçíà÷åíî 
çàñòóïíèêàìè ãîëîâè
ÊÌÄÀ

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî ïðè-

çíà÷åííÿ Îëåêñàíäðà Ñïàñèáêà òà Ìè-

êîëè Ïîâîðîçíèêà çàñòóïíèêàìè ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ ç 28 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó.

Îëåêñàíäðà Âà-

ëåð³éîâè÷à Ñïàñèá-

êà ïðèçíà÷åíî ó ïî-

ðÿäêó ïåðåâåäåííÿ

ç Äåïàðòàìåíòó áó-

ä³âíèöòâà òà æèòëî-

âîãî çàáåçïå÷åííÿ,

äå â³í îá³éìàâ ïîñà-

äó äèðåêòîðà ³ç æîâòíÿ 2014 ðîêó.

Ìèêîëó Þð³éî-

âè÷à Ïîâîðîçíèêà

ïðèçíà÷åíî óïîðÿä-

êóïåðåâåäåííÿ ç Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíî-

ì³êè òà ³íâåñòèö³é,

ÿêèé â³í î÷îëþâàâ

³ç ñåðïíÿ 2013 ðîêó.

íîâèíè

Ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Êðóò
�Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè ïîäâèã ñòóäåíò³â, ÿê³ ñòàëè íà çàõèñò Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè 

â³ä á³ëüøîâèê³â ó 1918 ðîö³

Ïàì`ÿòü ìóæí³õ óêðà¿íö³â íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³, á³ëÿ ïàì`ÿòíîãî õðåñòà, âøàíóâàëè Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî, ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî, ïðåäñòàâíèêè óðÿäó
òà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà, ó÷àñíèêè ÀÒÎ, ìåøêàíö³ ñòîëèö³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий
розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим

заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної

адміністрації»
Розпорядження № 1104 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто&ге&
рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�роз-

поділ��обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��о-

ловою,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�а-

ми��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

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

вересня�2014�ро���№ 979,�що�додаються.

2.�Унести�зміни�до�додат�а�3�до�розпоря-

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

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

ції)�від�03�вересня�2014�ро���№ 979�«Про�Тим-

часовий�розподіл�обов’яз�ів�між�Київсь�им

місь�им��оловою,�першим�заст�пни�ом��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації»,�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,

що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

12.11.2015�р.�№�1104

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським головою,

першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації,

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 03 вересня 2014 року № 979

1.�У�Розділі�1:

П�н�т�6�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.�Київсь�ом��місь�ом���олові�безпосередньо�підпоряд�ов�ється��правління�ор�анізаційно-

аналітично�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(патронатна�сл�жба)�апара-

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

Абзац�третій�п�н�т��8�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«�правління�з�питань�запобі�ання�та�протидії��ор�пції�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

2.�Абзац�др��ий�п�н�т��6�Розділ��2�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

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

місь�ої�державної�адміністрації).»

3.�П�н�т�3�Розділ��3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�бла�о�строю

�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).»

4.�У�Розділі�4:

П�н�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�соціальної�політи�и�та�охорони�здоров’я��правління

ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).»

Абзац�п’ятий�п�н�т��4�ви�лючити.

5.�У�Розділі�5:

У�п�н�ті�2�слова�«забезпечення�додержання�за�онодавства���сфері�містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри,�державних�стандартів,�норм�і�правил,�затвердженої�містоб�дівної�до��ментації»�замі-

нити�словами�«забезпечення�додержання�за�онодавства���сфері�містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри,�державних�стандартів,�норм�і�правил,�затвердженої�містоб�дівної�до��ментації,�та���сфері

архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю».

П�н�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).»

П�н�т�4�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:

«Департамент��з�питань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міста�Києва�ви�о-

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

6.�У�Розділі�6:

П�н�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з���манітарних�питань��правління�ор�анізаційно�о�забезпечен-

ня�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о

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

У�п�н�ті�4:

Абзац�четвертий�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�абзац�п’ятий�вважати�абзацом�четвертим.

Абзац�четвертий�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Сл�жби���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)».

Керівник апарату Бондаренко

Додато��3�

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

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

03.09.2014�р.�№�979

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

12.11.2015�р.�№�1104)

ПЕРЕЛІК 
підприємств, установ, організацій, заснованих на комунальній власності

територіальної громади міста Києва, що підпорядковані структурним
підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), діяльність яких координується першим
заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації

Кличко В. В. Департамент
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза"

Ніконов І.В. Департамент
суспільних
комунікацій 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Столиця"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети
"Українська столиця"

Комунальне підприємство "Редакція газети "Вечірній Київ"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Вечірній Київ "

Департамент
економіки та
інвестицій

Комунальна науково/дослідна установа "Науково/дослідний інститут
соціально/економічного розвитку міста"

Комунальне підприємство "Київсистемоменеджмент"

Комунальне підприємство "Київське інвестиційне агенство"

Комунальне підприємство "Київський міський туристично/інформаційний
центр"

Департамент
фінансів

Комунальне підприємство "Головний інформаційно/обчислювальний центр"

Департамент
транспортної
інфраструктури

Комунальне підприємство "Київінформатика"

Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"

Комунальне підприємство "Київпастранс"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

Комунальне підприємство "Київдорсервіс"

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"

Комунальна судноплавна компанія "Київ"

Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району"
м. Києва

Комунальне підприємство " Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району"

Комунальне підприємство " Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району"
м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району"
м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району"
м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" 
м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району"
м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського
району" м. Києва
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Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району
м. Києва"

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського
району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово/експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"

Комунальне підприємство "Комунальне підрядне спеціалізоване
підприємство будівельно/електромонтажних робіт"

Комунальне автотранспортне підприємство № 273901

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва
"Київавтошляхміст"

Комунальне підприємство "Учбово/курсовий комбінат"

Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно/
будівельне управління"

Комунальне автотранспортне підприємство № 273904 КАТП/273904

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва
"Київміськсвітло"

Міське комунальне підприємство "Міськпаливо"

Комунальне підприємство "Автодорсервіс"

Апарат Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Комунальне підприємство "Інформатика" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство "Дніпро"

Пантелеєв П.О. Департамент
житлово/
комунальної
інфраструктури 

Комунальне підприємство "Київська спадщина"

Комунальне підприємство "Київкомунсервіс"

Комунальне підприємство "Водно/інформаційний центр"

Комунальне підприємство "Київводфонд"

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції "Київбудреконструкція"

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Спеціалізований
комбінат підприємств комунально/побутового обслуговування"

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Київський
крематорій" виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)

Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

Комунальне підприємство "Київське комунальне автотранспортне
підприємство № 2737"

Комунальне підприємство підрядне спеціалізоване ремонтно/будівельне
управління

Державний історико/меморіальний Лук'янівський заповідник

Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження
в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

Державне комунальне підприємство "Київжитлотеплокомуненерго"

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (з питань утримання
та обслуговування житлово/комунального господарства)

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Комунальне підприємство "Плесо"

Комунальне підприємство "Київблагоустрій"

Комунальне підприємство "Загальноміський інформаційний центр
реагування на тривожні виклики та надзвичайні події 
в м.Києві/"Київ/112"

Комунальна аварійно/рятувальна служба "Київська служба порятунку"

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд"

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського
району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району м. Києва

Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча/Заспа"

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство"

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

Комунальне підприємство "Лік" м. Києва

Комунальне підприємство "Притулок для тварин"

Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"

Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Комунальне підприємство "Київський міський бізнес/центр"

Київське комунальне науково/виробниче підприємство "Кавітрон"

Комунальне підприємство "Київський завод алюмінієвих будівельних
конструкцій"

Комунальне підприємство "Володимирський ринок"

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок"

Комунальне підприємство "Житній ринок"

Комунальне підприємство "Київські ринки"

Комунальне підприємство "Домашній магазин"

Комунальне підприємство "Міський магазин" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство "Київський іподром"

Комунальне підприємство "Поділ/Нерухомість"

Комунальне підприємство "Світоч" м. Києва

Комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

Радуцький
М.Б.

Департамент
охорони здоров'я

Комунальна організація "Київмедспецтранс"

Комунальне підприємство "Київська міська стоматологічна поліклініка"

Комунальне підприємство "Київський центр нових технологій в стоматології"

Комунальне підприємство "Стоматологія" Солом'янського району міста Києва

Комунальне підприємство "Стоматологія Дніпровського району м. Києва"

Комунальне підприємство "Молочна фабрика/кухня"

Територіальне медичне об'єднання "Стоматологія" у місті Києві

Київська міська клінічна лікарня "Київський міський центр серця"

Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини
катастроф

Заклади охорони здоров'я, що підпорядковані Департаменту охорони
здоров'я

Департамент
соціальної політики

Заклади соціальної сфери, що підпорядковані Департаменту соціальної
політики

Департамент
комунальної
власності м. Києва

Комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та
реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна"

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (з питань
використання нежитлового фонду)

Комунальне підприємство "Фармація"

Рябікін П.Б. Департамент
земельних ресурсів

Комунальне підприємство "Київський міський центр земельного кадастру та
приватизації землі"

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

Департамент
містобудування та
архітектури

Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Інститут Генерального плану 
м. Києва"

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) "Київреклама"

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Комунальне підприємство "Фінансова компанія "Житлоінвест"

Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло/
сервіс"

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення "Спецжитлофонд"

Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд/УКБ"

Комунальне підприємство "Житлоінвестпроект"

Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно/відновлювальних робіт"

Комунальне підприємство "Інженерний центр"

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово/транспортних
споруд м. Києва"

Старостенко
Г.В. 

Департамент
культури

Комунальне підприємство "Агентство по обслуговуванню театральної та
концертної діяльності"

Комунальне підприємство "Дирекція театрально/концертних та спортивно/
видовищних кас"

Київський інститут музики ім. P. M. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад училище хореографічного
мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа
Лифаря"

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Комунальне підприємство "Київкультурасервіс"

Комунальне підприємство "Київкінофільм"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Братислава"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Ленінград"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Лейпціг"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Росія"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Екран"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Т. Шевченка"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Гагаріна"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Київська Русь"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Загреб"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Флоренція"

Заклади культури, що підпорядковані Департаменту культури

Департамент освіти
і науки, молоді та
спорту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство "Центр науково/освітніх інновацій та моніторингу"

Комунальне підприємство "Київський водний стадіон"

Комунальне підприємство "Спортивний комплекс"

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, що підпорядковані
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Служба у справах
дітей та сім'ї 

Київський  міський правобережний центр для ВІЛ/інфікованих дітей та
молоді 

Комунальна  установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ/
інфікованих дітей та молоді"

Центр соціально/психологічної реабілітації дітей № 1 Служби у справах дітей
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Центр соціально/психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Міський центр дитини 

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Київський міський центр соціально/психологічної допомоги

Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Керівник апарату В.Бондаренко 
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Про внесення змін до Переліку об’єктів, які потребують 
залучення інвестицій

Розпорядження № 1077 від 6 листопада 2015 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк&

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер&
но&транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав&
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу&
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза&
вершеного будівництва, інженерно&транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 08 вересня 2015 року № 76/2015), з метою підвищення ефективності залучення ін&
весторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�Перелі���об’є�тів,�я�і�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій,�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�10��вітня�2015�ро���№ 351�«Про

проведення�інвестиційно�о��он��рс��із�зал�-

чення�інвестора�до�впровадження�єдиної�ав-

томатизованої�системи�«К�льт�рний�простір

міста»,�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у складі постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно&транспортної інфраструктури міста Києва
Розпорядження № 1074 від 3 листопада 2015 року

У зв’язку із кадровими змінами у складі виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській дер&
жавній адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про перезатвердження робочого проекту «Хімічне закріплення
грунтів на окремих ділянках Сирецько&Печерської 

та Куренівсько&Червоноармійської ліній 
Київського метрополітену»

Розпорядження № 1060 від 29 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» та з метою виконання робіт з хімічного закріплення ґрунтів на окремих ділянках Си&
рецько&Печерської та Куренівсько&Червоноармійської ліній Київського метрополітену, в межах функцій міс&
цевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�робочий�прое�т�«Хімічне�за�ріплення��р�нтів�на�о�ремих�ділян�ах�Сирець-

�о-Печерсь�ої�та�К�ренівсь�о-Червоноармійсь�ої�ліній�Київсь�о�о�метрополітен�»,�врахов�ючи

позитивний�висново���омпле�сної�державної�е�спертизи�Київсь�ої�місь�ої�філії�«Київдержб�д-

е�спертиза»�Державно�о�підприємства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Цен-

тральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�14�серпня�2008�ро���№ 5977

та�е�спертний�звіт�Державно�о�підприємства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�аніза-

ція —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�11�серпня�2015

ро���№ 00-0443-15/КД,�з�та�ими�основними�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

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

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до

фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рес-

таврації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитло-

во�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

міста�Києва,�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�22

жовтня�2007�ро���№ 1403�(в�реда�ції�розпо-

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

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

ції)�від�28�липня�2015�ро���№ 743):

Вивести�зі�с�лад���омісії�Целовальни�а�

С.�А. —�дире�тора�Департамент��містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації).

Увести�до�с�лад���омісії�Бондар�Г.�В.�—�ви-

�он�юч��обов’яз�и�дире�тора�Департамент�

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

Голова В. Кличко

Про затвердження проектної документації за проектом 
«Ліквідація аварійної ситуації на Головному міському 

каналізаційному колекторі по вул. Фрунзе, 71 у Подільському
районі м. Києва»

Розпорядження № 1070 від 2 листопада 2015 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», в межах функ&

цій місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�прое�тн��до��ментацію�за�прое�том�«Лі�відація�аварійної�сит�ації�на�Головно-

м��місь�ом���аналізаційном���оле�торі�по�в�л.�Фр�нзе,�71���Подільсь�ом��районі�м.�Києва»,�ре-

�омендован��до�затвердження�Державним�підприємством�«Спеціалізована�державна�е�спертна

ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�(е�спертний

звіт�від�30�жовтня�2015�ро���№ 00-1393-15/ІЗ�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Показники Од.
виміру

Кількість 

у тому числі по лініях

Всього Сирецько/
Печерська

Куренівсько/
Червоноармійська

Довжина ділянки м 6058,30 4234,00 1824,30

Глибина ділянки м 5,5/10,6 8,5/12,0

Кількість свердловин шт. 12043 7024 5019

Крок свердловин: 
вздовж тунелів 
під тунелями

м 
м

1,20 
2,00

1,20 
2,00

Діаметр свердловин мм 93,00 93,00

Діаметр ін'єкторів мм 42,00 42,00

Висота закріпленого ґрунтового масиву: 
вздовж тунелів 
під тунелями

м
м

4,7/5,7 
1,0

5,7/6,7 
1,0/1,5

Ширина закріпленого грунту:
вздовж тунелів 
під тунелями

м 
м

1,4 
5,6

1,4 
6,5

Об'єм закріпленого грунту м3 119295 54408 64887

Об'єм закріпленого грунту однієї свердловини:
вздовж тунелів 
під тунелями

м3

м3
7,20 
11,20

8,77 
22,90

Склад розчину на одну свердловину: 
рідке скло вздовж тунелів/ під тунелями 
хлористий кальцій вздовж тунелів/ під тунелями

т 
т

1,23/1,5 
0,26/0,32

1,6/1,36/3,55 
0,37/0,31/0,82

Земляні роботи по піонерній траншеї п.м /
м3

10720/ 16283 3814/
7995

6906/
8288

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних
цінах станом на 09 липня 2015 p., 
вт.ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
І загальної кошторисної вартості виконано станом на
01 січня 2015 року, 
в т.ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
Загальна кошторисна вартість по чергах: 
кошторисна вартість першої черги будівництва /
"Хімічне закріплення грунтів на окремих ділянках
Сирецько/Печерської лінії Київського
метрополітену", в т.ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
По першій черзі будівництва станом на 01 січня 2015
року виконано, 
в т.ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
кошторисна вартість другої черги будівництва /
"Хімічне закріплення грунтів на окремих ділянках
Куренівсько/ Червоноармійської лінії Київського
метрополітену", 
в т.ч.: 
будівельні роботи 
інші витрати 
По другій черзі будівництва станом на 01 січня 2015
року виконано, 
в т.ч.: 
інші витрати

тис. грн 

тис. грн
тис. грн 

тис. грн 

тис. грн
тис. грн 

тис. грн
тис. грн
тис. грн 

тис. грн 

тис. грн
тис. грн 

тис. грн 

тис. грн
тис. грн 

тис. грн 

тис. грн

246 842,713 

202 297,108 
44 545,605 

2537,723 

1767,601 
770,122 

147 067,658 
120 443,019 
26 624,639

2353,450 

1767,601 
585,849 

99 775,055 

81 854,089 
17 920,966 

184,273 

184,273

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�12�січня�2009�ро���№ 15�«Про�затвердження�робочо�о�прое�т��хімічно�о�за�ріп-

лення��р�нтів�на�о�ремих�ділян�ах�Сирець�о-Печерсь�ої�та�К�ренівсь�о-Червоноармійсь�ої�лі-

ній�Київсь�о�о�метрополітен�»;

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�21�березня�2012�ро���№ 435�«Про�затвердження�с�ори�ованої��ошторисної�вар-

тості,�я�а�є�с�ладовою�робочо�о�прое�т��«Хімічне�за�ріплення�ґр�нтів�на�о�ремих�ділян�ах�Си-

рець�о-Печерсь�ої�та�К�ренівсь�о-Червоноармійсь�ої�ліній�Київсь�о�о�метрополітен�».

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

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

Голова В. Кличко

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�об�р�н-

т�вання�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�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

Показники Одиниця виміру Кількість

1 .Вид будівництва реконструкція 

2. Загальна протяжність напірних колекторів D 1020x14 мм(2 нитки) м 185,50

у тому числі прокладено:

/ в землі м 72,50

/ по поверхні м 50,00

/ в колекторі м 25,00

/ стояки м 38,00

Показники Одиниця виміру Кількість

3. Пропускна здатність напірних колекторів л/с 3520,00

Тривалість будівництва місяць 4,5

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 26.10.2015 
у тому числі:

тис. грн 16532,248

/ будівельні роботи тис. грн 8938,966

/ інші витрати тис. грн 7593,282

Про закріплення основних засобів
Розпорядження № 1094 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, час&
тин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь&
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери&
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін&
фраструктури» та враховуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04
вересня 2015 року № 100&11282, Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 20 серпня 2015
року № 104&6293:

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

ня�за��ом�нальним�підприємством�«Кер�юча

�омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва»,��ом�нальним

підприємством�«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних
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шляхів�та�спор�д�на�них�Оболонсь�о�о�район�

м.�Києва»�автотранспортні�засоби,�зазначені

��додат��.

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

пар�сервіс»�здійснити�в��становленом��поряд-

���передач���ом�нальном��підприємств��«Ке-

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

фонд��Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва»,��ом�-

нальном��підприємств��«Шляхово-е�спл�ата-

ційне��правління�по�ремонт��та��триманню�ав-

томобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва»�автотранспортні�засо-

би,�зазначені���додат���до�цьо�о�розпоряджен-

ня,�та�надати�до�Департамент���ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�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�ів��олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про виконання робіт з розчищення, благоустрою 
та оздоровлення водойми (№ 94 та № 129) у 2&му мікрорайоні

житлового масиву Позняки (оз. Жандарка)
Розпорядження № 1151 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду&
вання в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», рішення
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», з ме&
тою своєчасного виконання робіт з розчищення, благоустрою та оздоровлення водойми (№ 94 та № 129) у 
2&му мкрн ж/м Позняки (оз. Жандарка), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

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

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

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

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

з�розчищення,�бла�о�строю�та�оздоровлення

водойми�(№ 94�та�№ 129)���2-м��м�рн�ж/м�По-

зня�и�(оз.�Жандар�а).

2.�КП�«Плесо»:

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

неральні�прое�тн��та�підрядн��ор�анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

2.2.�Забезпечити�розроб���прое�тно-�ош-

торисної�до��ментації�і�затвердження�її�в��с-

тановленом��поряд��.

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

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

під�отовчих�та�б�дівельних�робіт.

2.4.�Ви�он�вати�роботи�з�ідно�з�Правилами

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

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�розчищен-

ня,�бла�о�строю�та�оздоровлення�водойми

(№ 94�та�№ 129)���2-м��м�рн�ж/м�Позня�и�(оз.

Жандар�а)�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�ата-

цію�в��становленом��поряд��.

3.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�овор��під-

ряд��на�здійснення�робіт�з�розчищення,�бла�о-

�строю�та�оздоровлення�водойми�(№ 94�та

№ 129)���2-м��м�рн�ж/м�Позня�и�(оз.�Жандар-

�а)�передбачити��мови�щодо�надання�підряд-

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

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

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�за-

значених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,��

2015�році�б�де�здійснюватися�в�межах�по�аз-

ни�ів,�передбачених�Про�рамою�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�2015�рі�.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розпорядження.

6.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�з�розчишення,�бла�о�строю�та�оздоровлен-

ня�водойми�(№ 94�та�№ 129)���2-м��м�рн�ж/м

Позня�и�(оз.�Жандар�а)�та�прийняття�об’є�та

в�е�спл�атацію,�майно�в��становленом��поряд-

���зарахов�ється�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

7.�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 перезатвердження робочого проекту «Будівництво 
Інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності 

держави». Опорні пункти «Новотроїцьке», «Дачне», «Висота
143,0», «Муравко», «Новосергіївка» (Коригування)

Розпорядження № 1153 від 26 листопада 2015 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження По&

рядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чин&
ність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1.�Перезатвердити�робочий�прое�т�«Б�дів-

ництво�інженерних�спор�д�з�метою�зміцнення

обороноздатності�держави».�Опорні�п�н�ти

«Новотроїць�е»,�«Дачне»,�«Висота�143,0»,�«М�-

рав�о»,�«Новосер�іїв�а»�(Кори��вання),�врахо-

в�ючи�е�спертний�звіт�державно�о�підприєм-

ства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор-

�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�15�жовт-

ня�2015�ро���№ 00-1589/1-15/КД�щодо�роз-

�ляд���ошторисної�частини�прое�тної�до��мен-

тації�за�робочим�прое�том,�з�та�ими�основни-

ми�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Кіль�ість�опорних�п�н�тів —�5�шт.;��іль�ість

спор�д —�119�шт.;�довжина�о�опів,�ходів�спо-

л�чення —�9384,20�пс�.�м.

За�альна��ошторисна�вартість�б�дівництва

��поточних�цінах�станом�на�24�вересня�2015�р.

16211,117�тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�ро-

боти�— 12695,096�тис.��рн;�інші�витрати�—

3516,021�тис.��ривень.

Із�за�альної��ошторисної�вартості,�з�ідно�з

довід�ою�замовни�а,�ви�ористано�станом�на

10.06.2015�12235,081�тис.��рн,�в�том��числі:

б�дівельні�роботи —9835,912�тис.��рн;�інші�ви-

трати�— 2399,169�тис.��ривень.

За�альна��ошторисна�вартість�розподіляє-

ться�по�чер�ах�б�дівництва:

Кошторисна�вартість�першої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Новотроїць�е»�— 3192,330

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

2502,916�тис.��рн;�інші�витрати�— 689,414�тис.

�ривень.

Із� �ошторисної� вартісті� першої� чер�и

б�дівництва�ви�ористано�станом�на�10.06.2015

2683,980�тис.��рн,�в�том��числі:�б�дівельні�ро-

боти —�2151,959�тис.��рн;�інші�витрати�—

532,021�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�др��ої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Дачне»�— 3241,454�тис.

�рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —�2549,698

тис.��рн;�інші�витрати —�691,756�тис.��ривень.

Із��ошторисної�вартості�др��ої�чер�и�б�дів-

ництва�ви�ористано�станом�на�10.06.2015

2382,182�тис.��рн,�в�том��числі:�б�дівельні�ро-

боти —�1916,925�тис.��рн;�інші�витрати —

465,257�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�третьої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Висота�143,0»�— 3486,259

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

2699,399�тис.��рн;�інші�витрати —�786,860�тис.

�ривень.

Із��ошторисної�вартості�третьої�чер�и�б�дів-

ництва� ви�ористано� станом� на

10.06.2015 2384,708�тис.��рн,�в�том��числі:�б�-

дівельні�роботи —�1917,356�тис.��рн;�інші�ви-

трати —�467,352�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�четвертої�чер�и�б�дів-

ництва,�опорний�п�н�т�«М�рав�о»�— 3337,734

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

2634,758�тис.��рн;�інші�витрати —�702,976�тис.

�ривень.

Із��ошторисної�вартості�четвертої�чер�и�б�-

дівництва� ви�ористано� станом� на

10.06.2015 2348,183�тис.��рн,�в�том��числі:�б�-

дівельні�роботи —�1898,874�тис.��рн;�інші�ви-

трати —�449,309�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�п’ятої�чер�и�б�дівниц-

тва,�опорний�п�н�т�«Новосер�іїв�а»�— 2953,340

тис.��рн,���том��числі:�б�дівельні�роботи —

2308,325�тис.��рн;�інші�витрати —�645,015�тис.

�ривень.

Із��ошторисної�вартості�п’ятої�чер�и�б�дів-

ництва� ви�ористано� станом� на

10.06.2015 2436,028�тис.��рн,�в�том��числі:�б�-

дівельні�роботи —�1950,798�тис.��рн;�інші�ви-

трати —�485,230�тис.��ривень.

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

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

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�валь-

них�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір�и�в��становленом��поряд��.

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�23�липня�2015�ро���№ 728�«Про�пе-

резатвердження�робочо�о�прое�т��«Б�дівниц-

тво�інженерних�спор�д�з�метою�зміцнення�обо-

роноздатності�держави».�Опорні�п�н�ти�«Но-

вотроїць�е»,�«Дачне»,�«Висота�143,0»,�«М�рав-

�о»,�«Новосер�іїв�а»�(Кори��вання)».

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про перезатвердження робочого проекту 
«Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення 

обороноздатності  держави». Опорні пункти «Успенівка», 
«Зелене», «Гродівка», «Димитрово», «Миколаївка» 

(Коригування)
Розпорядження № 1154 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження По&
рядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чин&
ність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

І.�Перезатвердити�робочий�прое�т�«Б�дів-

ництво�інженерних�спор�д�з�метою�зміцнення

обороноздатності�держави».�Опорні�п�н�ти�«Ус-

пенів�а»,�«Зелене»,�«Гродів�а»,�«Димитрово»,

«Ми�олаїв�а»�(Кори��вання),�врахов�ючи�е�с-

пертний�звіт�державно�о�підприємства�«Спеціа-

лізована�державна�е�спертна�ор�анізація —

Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�-

дівельної�е�спертизи»�від�15�жовтня�2015�ро-

���№ 00-1589/2-15/КД�щодо�роз�ляд���ошто-

рисної�частини�прое�тної�до��ментації�за�ро-

бочим�прое�том,�з�та�ими�основними�техні�о-

е�ономічними�по�азни�ами:

Кіль�ість�опорних�п�н�тів —�5�шт.;��іль�ість

спор�д —�117�шт.;�довжина�о�опів,�ходів�спо-

л�чення —�9686,20�пс�.�м.

За�альна��ошторисна�вартість�б�дівництва

��поточних�цінах�станом�на�24�вересня�2015 р.—

16457,212�тис.��рн,���том��числі�б�дівельні�ро-

боти —�13056,294�тис.��рн;�інші�витрати�—

3400,918�тис.��ривень.

Із�за�альної��ошторисної�вартості,�з�ідно�з

довід�ою�замовни�а,�ви�ористано�станом�на

10.06.2015�12265,682�тис.��рн,�в�том��числі�б�-

дівельні�роботи —9938,017�тис.��рн;�інші�ви-

трати —�2327,665�тис.��ривень.

За�альна��ошторисна�вартість�розподіляє-

ться�по�чер�ах�б�дівництва:�

Кошторисна�вартість�першої�чер�и�б�дівниц-

тва —�опорний�п�н�т�«Успенів�а»�— 3347,722

тис.��рн,���том��числі�б�дівельні�роботи —

2632,161�тис.��рн;�інші�витрати —�715,561�тис.

�ривень.

Із��ошторисної�вартості�першої�чер�и�б�дів-

ництва�ви�ористано�станом�на�10.06.2015

2988,238�тис.��рн,�в�том��числі�б�дівельні�ро-

боти —�2421,292�тис.��рн;�інші�витрати —

566,946�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�др��ої�чер�и�б�дівниц-

тва�— опорний�п�н�т�«Зелене» —�3448,306�тис.

�рн,���том��числі�б�дівельні�роботи —�2701,090

тис.��рн;�інші�витрати —�747,216�тис.��ривень.

Із��ошторисної�вартості�др��ої�чер�и�б�дів-

ництва�ви�ористано�станом�на�10.06.2015

2348,690�тис.��рн,�в�том��числі�б�дівельні�ро-

боти—�1902,187�тис.��рн;�інші�витрати —446,503

тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�третьої�чер�и�б�дівниц-

тва�—�опорний�п�н�т�«Гродів�а»�— 2958,284

тис.��рн,���том��числі�б�дівельні�роботи —

2392,030�тис.��рн;�інші�витрати —�566,254�тис.

�ривень.

Із��ошторисної�вартості�третьої�чер�и�б�дів-

ництва�ви�ористано�станом�на�10.06.2015

2286,520�тис.��рн,�в�том��числі�б�дівельні�ро-

боти—�1852,616�тис.��рн;�інші�витрати—433,904

тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�четвертої�чер�и�б�дів-

ництва—�опорний�п�н�т�«Димитрово»�— 3512,994

тис.��рн,���том��числі�б�дівельні�роботи —

2754,685�тис.��рн;�інші�витрати —�758,309�тис.

�ривень.

Із��ошторисної�вартості�четвертої�чер�и�б�-

дівництва�ви�ористано�станом�на�10.06.2015

2429,273�тис.��рн,�в�том��числі�б�дівельні�ро-

боти —�1972,896�тис.��рн;�інші�витрати —

456,377�тис.��ривень.

Кошторисна�вартість�п’ятої�чер�и�б�дівниц-

тва —�опорний�п�н�т�«Ми�олаїв�а» —3189,906

тис.��рн,���том��числі�б�дівельні�роботи —

2576,328�тис.��рн;�інші�витрати —613,578�тис.

�ривень.

Із��ошторисної�вартості�п’ятої�чер�и�б�дів-

ництва�ви�ористано�станом�на�10.06.2015

2212,961�тис.��рн,�в�том��числі�б�дівельні�ро-

боти�— 1789,026�тис.��рн;�інші�витрати —

423,935�тис.��ривень.

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

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

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�валь-

них�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір�и�в��становленом��поряд��.

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�23�липня�2015�ро���№ 729�«Про�пе-

резатвердження�робочо�о�прое�т��«Б�дівниц-

тво�інженерних�спор�д�з�метою�зміцнення�обо-

роноздатності�держави».�Опорні�п�н�ти�«Успе-

нів�а»,�«Зелене»,�«ГродІв�а»,�«Димитрово»,�«Ми-

�олаїв�а»�(Кори��вання)».

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 03 березня 2008 року № 246 «Про закриття 
руху транспортних засобів на вул. Хрещатик у суботні, недільні,

святкові та неробочі дні релігійних свят»
Розпорядження № 1155 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України
«Про автомобільний транспорт», статті 6 Закону України «Про дорожній рух», з метою покращення пропуск&
ної спроможності вулично&дорожньої мережі центральної частини міста Києва:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�під�03�березня�2008�ро-

���№ 246�«Про�за�риття�р�х��транспортних�за-

собів�па�в�л.�Хрещати����с�ботні,�недільні,�свят-

�ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят»�та�і�змі-

ни:

1.�За�олово��розпорядження�ви�ласти���та-

�ій�реда�ції:

«Про�за�риття�р�х��транспортних�засобів�на

в�л.�Хрещати����вихідні,�свят�ові�та�неробочі

дні�релі�ійних�свят».

2.�П�н�т�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Просити�Управління�патр�льної�сл�жби

МВС���місті�Києві�забезпечити�відведення�транс-

портних�засобів�з�в�л.�Хрещати��щос�боти�з

19.00��од�до�22.00��од,�щонеділі�з�10.00��од

до�22.00��од�та�з�08.00��од�до�22.00��од���свят-

�ові�і�неробочі�дні�релі�ійних�свят».

3.�П�н�т�3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ти�відповідні�зміни�в�робот��маршр�тів�місь-

�о�о�пасажирсь�о�о�транспорт�,�врахов�ючи

п�н�ти�1�та�2�цьо�о�розпорядження,�та�довес-

ти�зміст�цьо�о�розпорядження�до�відома�на-

селення».

Голова В. Кличко

Про надання Управлінню освіти 
Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

дошкільного навчального закладу № 383 
на вул. Гарматній, 41 у Солом’янському районі 

м. Києва
Розпорядження № 1099 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 116, 117, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне&
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 2 статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з урахуванням рішення Ки&
ївської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1022/7258 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Києва дошкільного навчального закладу» та розпоря&
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 серп&
ня 2012 року № 1522 «Про затвердження акта приймання&передачі дошкільного навчального закладу № 383
на вулиці Гарматній, 41 в місті Києві з державної до комунальної власності територіальної громади міста Ки&
єва», розглянувши лист державного видавництва «Преса України» від 28 квітня 2014 року № 103&290&к та кло&
потання Управління освіти Солом’янської районної державної адміністрації від 08 липня 2015 року № К&25031
та враховуючи, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі від 16 липня 2015 ро&
ку (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №  НВ&8000194972015), право державної
власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 23 липня 2015 ро&
ку № 10590823 (запис про право власності від 29 липня 2015 року № 41384899), в межах функцій місцевого ор&
гану виконавчої влади:

1.�Припинити�державном��видавництв��«Пре-

са�У�раїни»�право�постійно�о��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�площею�0,4948��а�(�адастро-

вий�номер�8 000 000 000:69:006:0001)�на�в�л.

Гарматній,�41���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�наданою�відповідно�до�п�н�т��4�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�29�липня�1999�ро��

№ 7/483�«Про�оформлення�права��орист�ван-

ня�земельними�ділян�ами»,�право��орист�ван-

ня�я�ою�посвідчено�державним�а�том�на�пра-

во�постійно�о��орист�вання�землею�від�08�черв-

ня�2000�ро���№ 69-4-00014�(з�ода�від�21��р�д-

ня�2012�ро���№ 3041).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�про�видання

цьо�о�розпорядження�проінформ�вати�дер-

жавне�видавництво�«Преса�У�раїни»�та�ор�а-

ни�державної�реєстрації.

3.�Державном��видавництв��«Преса�У�ра-

їни»�поверн�ти�до�Департамент��земельних

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

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

ції)�державний�а�т�на�право�постійно�о��орис-

т�вання�землею�від�08�червня�2000�ро���№ 69-

4-00014.

4.�Надати�Управлінню�освіти�Солом’янсь�ої

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

за��мови�ви�онання�п�н�т��6�цьо�о�розпоря-

дження,���постійне��орист�вання�земельн��ді-

лян���площею�0,4948��а�(�адастровий�номер

8 000 000 000:69:006:0001)�на�в�л.�Гарматній,

41���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�дош�ільно�о�на-

вчально�о�за�лад��№ 383�із�земель�державної

власності���зв’яз���з�за�ріпленням�права�опе-

ративно�о��правління�майном�(розпоряджен-

ня�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�від�04�жовтня�2012�ро��

№ 589�«Про�за�ріплення�на�праві�оперативно-

�о��правління�за��правлінням�освіти�Солом’ян-

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

трації�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��№ 383

на�в�л.�Гарматній,�41,�я�ий�передано�до�сфе-

ри��правління�Солом’янсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації»)�(�ате�орія�зе-

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

дови,�справа�А-21813).

5.�Земельн��ділян���державної�власності,�за-

значен����п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�від-

нести�до�земель�запас��житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови�та�передати�її�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�за

а�том�приймання-передачі.

6.�Управлінню�освіти�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації:

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

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

�оде�с��У�раїни.

6.2.�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.

6.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва,�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд��,�визначеном��чинним�за�онодавством

У�раїни.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою���поряд��,�встановленом��За-

�оном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�ре-

чових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтя-

жень».

7.�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�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про закріплення основних засобів
Розпорядження № 1093 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, час&
тин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь&
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери&
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін&
фраструктури» та враховуючи звернення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від
31 липня 2015 року № 109/02/49&6614, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 06 серп&
ня 2015 року № 105/01&2469/В&07, Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 серпня
2015 року № 10634&51, Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 25 серпня 2015 року
№ 108&13361/01, комунального підприємства «Київдорсервіс» від 31 серпня 2015 року № 1/1919&1:

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

ня�за��ом�нальним�підприємством�«Автотранс-

портне�підприємство�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н�»,��ом�нальним�підприємством�«Кер�юча

�омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Печерсь�о�о�район��м.�Києва»,��ом�нальним

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

в�вання�житлово�о�фонд��Подільсь�о�о�райо-

н��м.�Києва»,��ом�нальним�підприємством�«Ке-

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

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

нальним�підприємством�«Київдорсервіс»�авто-

транспортні�засоби,�зазначені���додат��.

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

пар�сервіс»�здійснити�в��становленом��поряд-

���передач���ом�нальном��підприємств��«Ав-

тотранспортне�підприємство�Шевчен�івсь�о-

�о�район�»,��ом�нальном��підприємств��«Ке-

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

фонд��Печерсь�о�о�район��м.�Києва»,��ом�-

нальном��підприємств��«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Подільсь�о-

�о�район��м.�Києва»,��ом�нальном��підприєм-

ств��«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�фонд��Солом’янсь�о�о�район��м.�Ки-

єва»,��ом�нальном��підприємств��«Київдорсер-

віс»�автотранспортні�засоби,�зазначені���до-

дат���до�цьо�о�розпорядження,�та�надати�до

Департамент���ом�нальної�власності�міста

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

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

�опії�а�тів�приймання-передачі.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 1090 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, статті 87 Закону України «Про міс&
цеві вибори», постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 674 «Про затвердження Поряд&
ку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних
запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах», постанови Центральної вибор&
чої комісії України від 05 листопада 2015 року № 530 «Про затвердження Розподілу субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків ви&
борців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування з виборів депутатів місце&
вих рад та сільських, селищних, міських голів 15 листопада 2015 року», підпункту 21.5 пункту 21 рішення Ки&
ївської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

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

�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�за��одом

�ласифі�ації�доходів�бюджет��41037000�«С�б-

венція�з�державно�о�бюджет��місцевим�бю-

джетам�на�проведення�виборів�деп�татів�міс-

цевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,�місь�их��о-

лів»�на�с�м��105,0�тис.��рн.

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

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження�на�ви�отов-

лення�ор�анами�ведення�Державно�о�реєстр�

виборців�спис�ів�виборців�та�іменних�запро-

шень���с�мі�105,0�тис.��рн��оловним�розпоряд-

ни�ам��оштів —�районним�в�місті�Києві�дер-

жавним�адміністраціям�за��одом�тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�250203�«Проведення�виборів�де-

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

місь�их��олів»�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

державної�адміністрації)�врах�вати�в�азані�в

п�н�тах�1,�2�цьо�о�розпорядження�зміни���про-

е�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�вне-

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

28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міс-

та�Києва�на�2015�рі�».

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

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

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

розподілом�обов’я�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�пло-

щею� 3,4238� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:045:0033)�на�в�л.�Предславин-

сь�ій,�35���Печерсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а�пе-

реб�ває�в�постійном���орист�ванні�п�блічно-

�о�а�ціонерно�о�товариства�«Київсь�ий�завод

«Радар»�на�підставі�державно�о�а�та�на�право

постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою,

зареєстровано�о�в��низі�записів�державних�а�-

тів�на�право�постійно�о��орист�вання�землею

за�№ 02-9-00146�від�12.12.2012� (справа�

А-21914).

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�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про погодження 
технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 
публічного акціонерного товариства 

«Київський завод «Радар» на вул. Предславинській, 35 
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 1086 від 9 листопада 2015 року
Відповідно до статей 122, 186 Земельного кодексу України, статі 56 Закону України «Про землеустрій», ста&

тей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»», розглянувши технічну документацію із зем&
леустрою щодо поділу земельної ділянки, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
“Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà”: 1) âóë. Çàê-
ðåâñüêîãî Ìèêîëè, 87-ä, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 64,25 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå á³ëüøå ÿê
50 êâ. ì, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 ãðí íà ð³ê — 50,00 êâ. ì, 11,89 ãðí — 14,25 êâ. ì,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 763,78 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå,
í³æ òåðì³í ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïî-
íîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëü-
ø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåí-
äó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿ-
âè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæ-
íà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 57,90 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ðîçì³ùåííÿ êà-

á³íåòó êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 1127800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 9398,33 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà» (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À, ì. Êè¿â, òåë. 257-94-52).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-

ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 23,40 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ñòîìàòîëîã³÷-

íèé êàá³íåò).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 516400, 00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 4332,33 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ “Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-

âà” (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À, ì. Êè¿â, òåë. 257-94-52).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-

ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äîäàòîê 
äî ëèñòà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü
â³äíîâëåííÿ Äîíáàñó
_____________________ ¹ ____________________

Äåðæàâíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü â³äíîâëåííÿ Äîíáàñó îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:

- çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíè-
êà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà äåð-
æàâíó ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè;

- çàïîâíåíà îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;

- ôîòîêàðòêà ðîçì³ðîì 4x6 ñì;

- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî
çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;

- äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòå-
ðó çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè

çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿”;

- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;

- êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-
íèõ);

- äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â Àãåíòñòâ³ çà àäðåñîþ: 01196, ì. Êè¿â,
ïëîùà Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1, ê³ìí. 213 (ïí.- ÷ò. ç 16.00 äî 17.30, ïò. ç 15.00 äî 16.30).

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, ðîçì³ðó
òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ çà òåëåôîíîì: 286-86-02.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ —²íñòèòóòóïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³ ³ì.Ã.ª.Ïóõîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäóäåðæàâíå ìàéíî,ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî çàçíà÷åíèé îá’ºêò ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03164, ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 15. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 424-21-53.
Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.
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Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 57,76 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1, 2 ïîâåðõàõ
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 314 íà âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 7-À, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðå-
îãðàô³¿ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà
ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 978210,00 ãðí. Îðåíäíà
ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 12 560,22 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àä-
ðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà
òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî âèêëèê â ñóä ²çâàð³íà Â³êòîðà Àíàòîë³éîâè÷à ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹761/36994/15-ö

çà ïîçîâîì Îâ÷àðîâî¿ ²ííè Ïåòð³âíè äî ²çâàð³íà Â³êòîðà Àíàòîë³éîâè÷à, òðåòÿ îñîáà — ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé
òà ñ³ì’¿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ
ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 24.02.2016 ðîêó î 10.00 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³
ì. Êèºâà, êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº ²çâàð³íà Â³êòîðà Àíàòîë³éîâè÷à
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

ßâêà äî ñóäó º îáîº ’ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.
Ñóääÿ À. À. Îñàóëîâ

Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
- íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ;
- çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ;
- íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè; 
Âèìîãè: âèùà áóõãàëòåðñüêà, äîñâ³ä ðîáîòè.
Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4-À, êàá. ¹ 301, ò. (044) 528-70-85.

18 áåðåçíÿ 2016 ð. î 10.00 çà àäðåñîþ: Êè¿â, ïðîâóë. ×åðåøíåâèé,

6, â³äáóäóòüñÿ çáîðè ñï³ââëàñíèê³â áóäèíêó ç ïèòàííÿ ïðèâàòèçàö³¿

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí +38(067)402-84-62.

Âòðà÷åí³ Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ òà óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè Ãîëîñ³¿âñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ïàðò³¿ “ªäí³ñòü” (³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä 26061329) ââàæàòè íåä³éñíèìè.

ÓÄÊÑÓ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéí³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ

ïîñàä ãîëîâíèõ êàçíà÷å¿â, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà.Ì.Êè¿â,âóë.Âîëîäèìèðñüêà,

69-Á (òåëåôîí 289-42-06).

Bòðà÷åíèé îðèã³íàë ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ïàðò³¿ “ªäí³ñòü” ïðîñèìî ââàæàòè

íåä³éñíèì.

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóðíî-
ãî ï³äðîçä³ëó

Âàêàíòíà ïîñàäà
Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â 

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1. Óïðàâë³ííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíî-îðãà-
í³çàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àäì³í³ñòðàòèâíî-îð-
ãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ (1 øòàòíà îäèíèöÿ)

Âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-
ö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³
ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôà-
õîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.
* Â³ëüíå âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ä³ëîâîäñòâà, ðîáîòè
³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí òà äîñòóïó äî ïóáë³÷-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ (ë³òðåäàêòîð) (1 øòàòíà îäèíèöÿ)

2.
Óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü â³äíîâëåííÿ
³íôðàñòðóêòóðè,
ðîçâèòêó òà ï³ä-
òðèìêè ãðîìàä

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü â³äíîâëåí-
íÿ ³íôðàñòðóêòóðè (2 øòàòíèõ îäèíèö³)*

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ðîçâèòêó òà
ï³äòðèìêè ãðîìàä (2 øòàòíèõ îäèíèö³)*

3. Óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü çàëó÷åííÿ
êîøò³â ³ç ïîçà-
áþäæåòíèõ äæå-
ðåë

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âçàºìîä³¿ ç äîíîðà-
ìè òà ì³æíàðîäíèìè ô³íàíñîâèìè îðãàí³çàö³ÿ-
ìè (1 øòàòíà îäèíèöÿ)*

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè,
â³äáîðó òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì (2 øòàò-
íèõ îäèíèö³)*

4.
Óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ãóìàí³òàðíî-
ãî ñï³âðîá³òíèö-
òâà òà âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ãóìàí³òàð-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà (2 øòàòíèõ îäèíèö³)*

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á (3 øòàòíèõ îäèíèö³)*

5.
Â³ää³ë áóõãàëòåð-
ñüêîãî îáë³êó òà
ô³íàíñ³â

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò (2 øòàòíèõ îäèíèö³)

Âèùà åêîíîì³÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì
ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³
íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðî-
áîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

6. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿

Âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìà-
ã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà
ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè
çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

7. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî àóäèòó
Âèùà åêîíîì³÷íà àáî þðèäè÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæàâ-
í³é ñëóæá³ çà ôàõîì íå ìåíø ÿê 3 ðîêè.

8. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó

Âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-
ö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ
ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìîá³ë³çàö³éíîþ ï³äãîòîâêîþ,
íå ìåíøå 3 ðîê³â, â³äïîâ³äíèé äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³.

¹
ç/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, þðèäè÷íà àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ îá’ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé íî-
ìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçà-
ëåæíîþ îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâèé ñòðîê îðåíäè

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Íàö³îíàëüíà àêà-
äåì³ÿ íàóê Óêðà¿-

íè

²íñòèòóò ïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãå-
òèö³ ³ì. Ã. ª. Ïóõîâà, 03164, ì. Êè¿â, âóë. Ãå-

íåðàëà Íàóìîâà, 15, òåë. 424-91-62

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó
ïîâåðñ³ ³íæåíåðíî-ëàáîðàòîðíî-

ãî êîðïóñó, ê³ìíàòà ¹ 112
358555780000 37,00 269863,63 Äâà ðîêè òà îäè-

íàäöÿòü ì³ñÿö³â

Ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ ïî íàäàííþ
ïîñëóã ç ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîãî îáñëóãî-

âóâàííÿ åëåêòðîîáëàäíàííÿ
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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
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ àïåëÿ-
ö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé
ñóä ï³äòðèìàâ ïîçè-
ö³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñöå-
âî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 3
òà âèçíàâ íåä³éñíè-
ìè ðåçóëüòàòè ïðîöå-
äóðè çàêóï³âë³ çà áþ-
äæåòí³ êîøòè ðîá³ò ç
êàïðåìîíòó ÄÍÇ
¹ 795, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ íà ïðîñïåêò³ Ìà-
ÿêîâñüêîãî ó ñòîëèö³.

Ïðîêóðàòóðà ó ñóä³ äîâåëà, ùî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíèõ òîðã³â òà
óêëàäàííÿ íà éîãî ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà ñóìó ìàéæå 4,4 ìëí
ãðí â³äáóëèñÿ ç ãðóáèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã çàêîíîäàâñòâà. Òàê,
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ñòàëà ïðèâàòíà ô³ðìà, ÿêà ìàº îçíàêè ô³ê-
òèâíîñò³, à ïðîïîçèö³ÿ, çàïðîïîíîâàíà íåþ, íå áóëà åêîíîì³÷íî
îá´ðóíòîâàíîþ òà ï³äëÿãàëà â³äõèëåííþ.

Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ âòðàò áþäæåòíèõ êîøò³â ì³ñöåâà ïðîêó-
ðàòóðà çâåðíóëàñü äî ñóäó ç âèìîãîþ âèçíàòè íåä³éñíèì ð³øåííÿ
êîì³òåòó êîíêóðñíèõ òîðã³â òà óêëàäåíîãî íà éîãî ï³äñòàâ³ äîãîâî-
ðó ï³äðÿäó.

Íàðàç³ ð³øåííÿìè ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïîçîâ-
í³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè çàäîâîëåíî â ïîâíîìó îáñÿç³ �

Êîìóíàëüíèêè î÷èùàþòü ã³äðîâóçëè

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ïðîêóðàòóðîþ ñêàñîâàíî òåíäåð,
ÿêèé âèãðàëà ô³êòèâíà ô³ðìà

ÄÍßÌÈ ó Êè¿âðàä³ â³äáóëàñÿ íà-
ðàäà, íà ÿê³é ôàõ³âö³ ïðåäñòàâè-
ëè ðîçðîáêó íîâîãî Ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ðîçâèòêó Êèºâà òà ïðè-
ì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðîêó.

ßê çàçíà÷èëè ó Äåïàðòàìåíò³
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè,
÷èííèé Ãåíïëàí, ùî ïðèéìàâñÿ ó
1998 ðîö³, íàðàç³ íå â³äïîâ³äàº ä³é-
ñíîñò³. Çîêðåìà ïåðåäáà÷àëîñÿ,
ùî çà 20 ðîê³â íàñåëåííÿ çðîñòå
âñüîãî íà 13 òèñ. îñ³á. Ó äàíèé ÷àñ

âîíî çá³ëüøèëîñÿ âæå íà 250 òèñ.
îñ³á. Â³äïîâ³äíî, çðîñëè é ñïîæè-
âàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â, òðàíñïîðò-
í³ ïîòîêè, ïîòðåáè ó äèòñàäêàõ.
Ê³ëüê³ñòü àâòî,ùî ïëàíóâàëàñÿ ó 740
òèñ. äî 2020 ðîêó, âæå äîñÿãëà 1,2
ìëí. Òàêèì ÷èíîì, ïîìèëêîâî çà-
íèæåí³ ïîêàçíèêè íå äàþòü ìîæ-
ëèâîñò³ âñòàíîâèòè ðåàëüí³ ïî-
òðåáè ó ñóáâåíö³ÿõ, åíåðãîðåñóð-
ñàõ, ïðîïóñêí³é ñïðîìîæíîñò³ ìà-
ã³ñòðàëåé òà ìåòðî òîùî.

Ó íîâîìó Ãåíïëàí³ äî 2025 ðî-
êó ïëàíóºòüñÿ îïòèì³çóâàòè ìå-
ðåæó ìàã³ñòðàëåé òà ñèñòåìó
òðàíñïîðòó. Çîêðåìà ïåðåäáà-
÷àþòüñÿ õîðäîâ³ ìàã³ñòðàë³ â îá-
õ³ä öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè, âèâå-
äåííÿ òðàíçèòó çà ìåæ³ çàáóäî-
âàíèõ òåðèòîð³é, òðè íîâèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ ïåðåõîäè ÷åðåç Äí³ïðî,
áóä³âíèöòâî ðîçâ’ÿçîê, àâòîìà-
òèçàö³ÿ ðåãóëþâàííÿ ðóõó òà ïð³î-
ðèòåò ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Íàì³÷åíî àêòèâíèé ðîçâèòîê ìåò-
ðîïîë³òåíó, ì³ñüêî¿ ê³ëüöåâî¿
åëåêòðè÷êè, òðàìâàþ ç ïåðåñàä-
êîâèìè âóçëàìè. Ð³âåíü àâòîìî-
á³ë³çàö³¿ ëåãêîâèìè ìàøèíàìè
ïåðåäáà÷åíî äî 450 àâòî íà 1 000
æèòåë³â. Íîâà æèòëîâà çàáóäîâà
íà ïåðñïåêòèâó ðîçðàõîâàíà â îá-
ñÿç³ 22 ìëí êâ. ì.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â çàïðîñèâ ïðåçèäåíòà
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â
Âîëîäèìèðà Ãóñàêîâà òà íà÷àëü-
íèêà ÊÎ «²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì. Êèºâà» Ñåðã³ÿ Áðîíåâèöü-
êîãî íà íàéáëèæ÷îìó ïëåíàðíî-
ìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äîïîâ³ñòè
ïðî ñòàí ñïðàâ ùîäî ðîçðîáêè Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó Êèºâà äî 2025
ðîêó �

Ó Êè¿âðàä³ îáãîâîðèëè íîâèé Ãåíïëàí
ì³ñòà äî 2025 ðîêó

Êè¿âì³ñüêáóä ïåðåðàõóâàâ ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ 
äèâ³äåíä³â íà ñóìó 23,6 ìëí ãðí

ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» çä³éñ-
íèëà âèïëàòó äèâ³äåíä³â àêö³îíåðàì, þðèäè÷íèì
îñîáàì (80 % àêö³é íàëåæàòü Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðà-
ä³) ó ðîçì³ð³ 23,6 ìëí ãðí. Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â.

«Óïåðøå áþäæåò ì³ñòà îòðèìàâ òàêó âåëèêó ñóìó
â³äðàõóâàíü â³ä êîìóíàëüíî¿ êîìïàí³¿. Äîñÿãòè òàêî-
ãî ðåçóëüòàòó âäàëîñÿ çàâäÿêè ñèñòåìí³é ïîë³òèö³,ÿêó
ìè âåäåìî ñòîñîâíî êîìóíàëüíèõ òà óñ³õ ï³äïðèºìñòâ,
äå Êè¿âðàäà º àêö³îíåðîì. Íàì âðåøò³-ðåøò âäàëîñÿ
ïîëàìàòè êîðóïö³éí³ ñõåìè,ÿê³ ä³ÿëè ó ìèíóëîìó.Êîì-
ïàí³¿ ïîâèíí³ äåìîíñòðóâàòè ÷èñò³ ïðèáóòêè òà ïåðå-
ðàõîâóâàòè ¿õ ãðîìàä³ Êèºâà»,—íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â.

Äî ñëîâà,ñòàíîì íà 29 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ÏÀÒ «ÕÊ «Êè-
¿âì³ñüêáóä» áóëè âèïëà÷åí³ äèâ³äåíäè 1 157 àêö³îíå-
ðàì — ô³çè÷íèì îñîáàì íà ñóìó ïîíàä 3 ìëí ãðí �

Ó×Í² çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Êèºâà
ïîâåðíóòüñÿ íà óðîêè â ïîíåä³ëîê, 8 ëþòîãî. ßê
ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî, òàêå ð³øåííÿ áóëî óõâàëåíå â ï’ÿòíèöþ íà
çàñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-
åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

«Ùîá íå íàðàæàòè ä³òåé íà íåáåçïåêó, ìè âè-
ð³øèëè ïðîäîâæèòè ïðîô³ëàêòè÷íèé êàðàíòèí
ùå íà òèæäåíü ³ â³äíîâèòè óðîêè ó ïîíåä³ëîê, 8
ëþòîãî»,— çàçíà÷èëà âîíà.

Îñê³ëüêè íà öüîìó òèæí³ ïî÷èíàþòüñÿ çàíÿò-
òÿ ó ñòóäåíò³â, ì³ñüêà âëàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ äî-
äàòêîâî ïðî³íôîðìóâàòè Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íà-
óêè, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè, ïðî ðåêîìåíäàö³¿ Äåðæñàíåï³äñëóæáè ùîäî
îáìåæóâàëüíèõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â ó ñòî-
ëèö³ �

Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ â øêîëàõ ðîçïî÷íåòüñÿ 8 ëþòîãî

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ï³äâèùåííÿì
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ òà
â³äëèãîþ ó ñòîëèö³ ï³äïðè-
ºìñòâà êîìóíàëüíî¿ êîð-
ïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» àê-
òèâíî î÷èùàþòüã³äðîñïî-
ðóäè, ùîá íå äîïóñòèòè
ìîæëèâîãî ï³äòîïëåííÿ
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðå-
æ³ ì³ñòà.

Òàê,áðèãàäè ç óòðèìàí-
íÿ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä
ÊÏ ØÅÓðàéîí³â îáñòåæóþòü,î÷èùàþòü ³ ðåìîíòóþòü çëèâîïðèéìàëü-
í³ ðåø³òêè òà îãëÿäîâ³ êîëîäÿç³,ÿê³ íàëåæàòüäî êîìïëåêñó ñïîðóä çëè-
âîâî¿ êàíàë³çàö³¿. Ï³äâèùåíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ çëèâîïðèéìàëüíèì
ðåø³òêàì òà êîëîäÿçÿì,ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó çàíèæåíèõ ì³ñöÿõ.Öå äàñòü
çìîãó óíèêíóòè ìîæëèâèõ ï³äòîïëåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â³äëèãîþ.

Íàãàäàºìî, ùî òîð³ê âëàñíèìè ñèëàìè ÊÏ ØÅÓ Äåñíÿíñüêîãî òà
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» áóëî â³äíîâëåíî âêðàé íå-
îáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè äîðîæíèê³â ã³äðîìîí³òîðè, ÿê³ î÷èùóþòü äîùîâ³
êàíàë³çàö³¿ â³ä áðóäó çà äîïîìîãîþ âîäè,ùî ïîäàºòüñÿ ï³ä âèñîêèì òèñ-
êîì.Çàâäÿêè öüîìó àâòîäîð³âöÿì âäàºòüñÿ çá³ëüøèòè îáñÿãè î÷èùåí-
íÿ ã³äðîñïîðóä ñòîëèö³ òà ì³í³ì³çóâàòè íàñë³äêè çëèâ �

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç âèñîêèì ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ² ó ñòî-
ëè÷íîìó ìåòðîïîë³òåí³ ïîñèëåíî ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè. Çîêðåìà
âåñü ïåðñîíàë ï³äçåìêè, ÿêèé áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóº ç ïàñàæè-
ðàìè, çàñòîñîâóº îñîáèñò³ çàñîáè çàõèñòó — ìåäè÷í³ ìàñêè àáî ìàð-
ëåâ³ ïîâ’ÿçêè.

Êð³ì òîãî, çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ïðèáèðàíü òà äåç³íôåêö³¿ ñòàí-
ö³é, ïåðåõîä³â, êàñîâèõ çàë³â òà ðóõîìîãî ñêëàäó. Íàãàäàºìî, ùî
äëÿ ñàí³òàðíî¿ îáðîáêè ó ï³äçåìö³ âèêîðèñòîâóþòü ïðåïàðàòè «Àí-
òèõëîð» òà «Òåíòàì³í-ïëþñ».

Òàêîæ äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàõâîðþâàííþ â àäì³í³ñòðàö³¿ òà â óñ³õ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ï³äïðèºìñòâà ðîçì³ùåí³ â³äïîâ³äí³
ïàì’ÿòêè. Ïðàö³âíèêàì ç îçíàêàìè ÃÐÂ² ðåêîìåíäóºòüñÿ çâåð-
íóòèñÿ äî ë³êàðÿ òà çàëèøèòèñÿ âäîìà �
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