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ÏËÀÍÓÞ×È äèòèíó, óæå ïîòð³á-
íî çàçäàëåã³äü çàïèñóâàòèñÿ äî
äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà. Ìîëîä³ áàòüêè
ñòóðáîâàí³ òèì, ùî çà äâà ðîêè
÷åðãè âîíè íå çíàþòü, ÷è çìîæóòü
â³ääàòè ñâîº ÷àäî â ñàäî÷îê. Çàãà-
ëîì íà ñòî ì³ñöü ïðåòåíäóº 129
÷îëîâ³ê. Êèÿíêà Â³êòîð³ÿ, çâåð-
íóâøèñü íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ç äè-
ðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó îñâ³-
òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

Îëåíîþ Ô³äàíÿí,
ïîñêàðæèëàñÿ, ùî
¿é â³äìîâèëè ïðèé-
íÿòè äèòèíó â ñà-
äî÷îê. «ß ìîëîäà
ìàìà, âèõîâóþ ñè-

íà îäíà. Ñòîþ â ÷åðç³ äâà ðîêè,
àëå ìåí³ ãîâîðÿòü, ùî ó âåðåñí³
íåìàº ì³ñöü, ³ ìîÿ äèòèíà äî ñà-
äî÷êà íå ïîòðàïëÿº. Ìåí³ ïîòð³á-
íî ³òè íà ðîáîòó, à ÿ íå çíàþ, ùî

ìåí³ â òàê³é ñèòóàö³¿ ðîáèòè?»,—
çàïèòàëà æ³íêà. «Íàéïåðøå ÿ âàì
ïîðàäæó çàðåºñòðóâàòèñÿ â³äðà-
çó â äåê³ëüêà ñàäî÷ê³â âàøîãî
ðàéîíó, òîìó ùî ä³éñíî ó íàñ âå-
ëèê³ ÷åðãè, ³ ìè íà íèõ âïëèíóòè
íå ìîæåìî. Ìè íàìàãàºìîñÿ â³ä-
êðèâàòè íîâ³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè
³ ìàºìî íàä³þ, ùî êîëèñü ö³º¿
ïðîáëåìè âçàãàë³ íå áóäå»,—çàïåâ-
íèëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñ-
â³òè. Òàêîæ ñêàðæèëèñÿ áàòüêè
íà íåçðîçóì³ë³ ïîáîðè ó øêîëàõ
òà äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ. «Ùîäíÿ â÷è-
òåëüêà òèñíå íà ä³òåé ³ âèìàãàº
çäàòè ãðîø³, ÿ íå ðîçóì³þ, êóäè
äàë³ ö³ ãðîø³ ïîòðàïëÿþòü»,— ïî-
ñêàðæèëàñÿ äîçâîíþâà÷êà Íàòà-
ë³ÿ Â³êòîð³âíà. Òàê³ íàð³êàííÿ
áàòüê³â çáåíòåæèëè Îëåíó Ô³äî-
íÿí, ³ âîíà ïî êîæíîìó çâåðíåí-
íþ îñîáèñòî îá³öÿëà ïåðåâ³ðèòè
³íôîðìàö³þ. «Ïîáîðè ó øêîëàõ
áóäóòü êàðàòèñÿ æîðñòêî — äîãà-
íàìè ³ çâ³ëüíåííÿìè. Àäæå ³ñíóº
íàêàç ïðî çàáîðîíó çáèðàííÿ êîø-
ò³â ó øêîëàõ. Í³õòî — í³ â÷èòåë³,
í³ äèðåêòîðè øê³ë íå ïîâèíí³ öüî-

ãî ðîáèòè. Âîíè ëèøå ìîæóòü äîá-
ðîâ³ëüíî ïðîñèòè áàòüê³â ïî ìîæ-
ëèâîñò³ äîïîìîãòè íà ïîòðåáè íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó, àëå öå íå ìàº
áóòè îáîâ’ÿçêîâèì. Â÷èòåë³ ìà-
þòü íàâ÷àòè, à íå âèìàãàòè ãðî-
ø³»,— çàóâàæèëà êåð³âíèê Äåïàð-
òàìåíòó. Òàêîæ êèÿíêà Òåòÿíà
Äåì÷åíêî ïîñêàðæèëèñÿ íà ñàäî-
÷îê ¹ 325, äå áàòüê³â ïðîñÿòü
ïðèäáàòè âñå äî äð³áíèöü, íàâ³òü
êðóïè. Îëåíà Ô³äàíÿí ïîâ³äîìè-
ëà, ùî íà õàð÷óâàííÿ â ñàäî÷êàõ
âèä³ëÿþòüñÿ ãðîø³ ³ç ðàéîííèõ
áþäæåò³â, ÿêùî áàòüê³â ïðèìó-
øóþòü êóïóâàòè êðóïè — öå çäèð-
íèöòâî, ç ÿêèì îá³öÿþòü ÿêíàé-
øâèäøå ðîç³áðàòèñÿ. Çàãàëîì ï³ä
÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿» Îëåíà Ãðèãî-
ð³âíà çàðåºñòðóâàëà â³ñ³ì çâåð-
íåíü òà â³äïîâ³ëà íà äåâ’ÿòü çà-
ïèòàíü. Çàóâàæèìî, ùî «ãàðÿ÷à
ë³í³ÿ» ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêî¿
âëàäè ïðîâîäèòüñÿ ùîâ³âòîðêà ç
12.00 äî 13.00. Â³äåî ç îí-ëàéí
òðàíñëÿö³¿ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè íà
ñàéò³ Êîíòàêòíîãî öåíòðó ì³ñòà
Êèºâà �

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ íàéá³ëüøà åëåê-
òðîííà ÷åðãà äî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà. Áàòüêàì ðà-
äÿòü ðåºñòðóâàòè äèòèíó â³äðàçó â äåê³ëüêà äî-
øê³ëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó. Òàêîæ â Äåïàðòàìåíò³
îñâ³òè íàðàç³ ïðàöþþòü íàä ðîçøèðåííÿì òåõ-
í³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ñàéòó, äå ïðîõîäèòü åëåê-
òðîííèé çàïèñ äî ñàäî÷êà. Îêð³ì öüîãî, êèÿíè
ñêàðæèëèñÿ íà íåçðîçóì³ë³ ïîáîðè â äåÿêèõ
øêîëàõ ³ äèòñàäêàõ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó ì³ñò³ ñòàðòóâàâ 
êîíêóðñ «Êèºâó 
êâ³òó÷èì áóòè»

Ç ïîíåä³ëêà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» ðîç-

ïî÷àëî êîíêóðñ «Êèºâó êâ³òó÷èì áó-

òè», ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà ñòâîðåí-

íÿ êðåàòèâíèõ êâ³òíèê³â — â³ä ì³í³-

ìàë³çìó äî ïðèðîäíîãî ñàäó. Ìåòîþ

òâîð÷îãî çìàãàííÿ º çàëó÷åííÿ ìî-

ëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â äî ôîðìóâàííÿ

åñòåòè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ñòîëèö³ òà

çá³ëüøåííÿ ö³êàâèõ äèçàéíåðñüêèõ

ð³øåíü â îçåëåíåíí³ Êèºâà.Çåëåíáó-

ä³âö³ çàïðîøóþòü ñòóäåíò³â, âèêëà-

äà÷³â,äèçàéíåð³â ïðèâàòíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ òà óñ³õ îõî÷èõ äîëó÷èòèñü äî

ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî ì³ñüêîãî êâ³ò-

êîâîãî ïðîñòîðó. Ïðîåêòè íåîáõ³äíî

âèêîíàòè ó ãðàô³÷íîìó ðåäàêòîð³ (íà

âèá³ð: Realtime Landscaping Architect,

ArchiCAD,AutoCAD) òà ïîäàòè íà ðîç-

ãëÿä, çã³äíî ç íîðìàìè ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿. Ðîáîòè ïðèéìàòèìóòüñÿ

äî 20 ëþòîãî íà åëåêòðîííó àäðåñó:

info@kievzelenbud.com. Ïåðåìîæöÿ

îáåðóòü çà äîïîìîãîþ ³íòåðàêòèâíî-

ãî ãîëîñóâàííÿ íà ñàéò³ ÊÎ «Êè¿âçå-

ëåíáóä» (ïðîòÿãîì 10 äí³â ï³ñëÿ îïðè-

ëþäíåííÿ ãîëîñóâàííÿ). Íàéêðàù³

ïðîåêòè ïëàíóºòüñÿ âò³ëèòè â æèòòÿ

ïðîòÿãîì 2016 ðîêó.

Êåð³âíèêà 
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó»
âèáðàëè íà â³äêðèòîìó
êîíêóðñ³

Ïåðøèé ñòîëè÷íèé â³äêðèòèé êîí-

êóðñ ç ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèêà êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ» óñï³øíî çàâåðøåíî.Àð-

òåì Øàìðàé ïðèçíà÷åíèé íà ïîñà-

äó äèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåð-

â³ñ» ç 5 ëþòîãî 2016 ðîêó íà êîí-

òðàêòí³é îñíîâ³ â³äïîâ³äíî äî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè ¹ 61 â³ä 29.01.2016. Çà ñëîâà-

ìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ Îëåê-

ñàíäðà Êîçëîâñüêîãî, òàêèé êîíêóðñ

íà ïîñàäó äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà áóâ ïðîâåäåíèé âïåð-

øå. Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ïîñàäó îò-

ðèìàâ íàéá³ëüø ã³äíèé ç êàíäèäàò³â.

Äëÿ îáðîáêè äîð³ã
êîìóíàëüíèêè 
âèêîðèñòàëè 224,9 ò
ñîë³ òà 91 ò ï³ùàíî-
ñîëÿíî¿ ñóì³ø³

Ó çâ’ÿçêó ç íåñò³éêèìè ïîãîäíèìè óìî-

âàìè òà êîëèâàííÿìè òåìïåðàòóðè

ïîâ³òðÿ ó ñòîëèö³ ï³äïðèºìñòâà êîìó-

íàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «»Êè¿âàâòîäîð»

óíî÷³ 2 ëþòîãî ïðîâîäèëè ïðåâåí-

òèâíó îáðîáêó âóëè÷íî-äîðîæíüî¿

ìåðåæ³ ïîñèïàëüíèìè ìàòåð³àëàìè.Òàê,

äîðîæíèêè âèòðàòèëè 224,9 ò ñîë³ òà

91 ò ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³ äëÿ îá-

ðîáêè âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³.

Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèëè ìîñòàì,

øëÿõîïðîâîäàì, ñïóñêàì òà ï³äéî-

ìàì, äå îæåëåäü óòâîðþºòüñÿ äóæå

øâèäêî òà, ÿê íàñë³äîê, ³ñíóº ï³äâè-

ùåíà íåáåçïåêà äëÿ àâòîòðàíñïîðòó.

íîâèíè

Ñêàðæèëèñÿ íà ïîáîðè 
òà ÷åðãè â ñàäî÷êè
�Ó Êîíòàêòíîìó öåíòð³ â³äáóëàñÿ «ïðÿìà ë³í³ÿ» ç äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 

³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Îëåíîþ Ô³äàíÿí

Ùîá âëàøòóâàòè äèòèíó â äèòñàäîê, áàòüêàì ðàäÿòü ðåºñòðóâàòè ìàëþêà â³äðàçó â äåê³ëüêîõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про розподіл трансфертів 
з державного бюджету

Розпорядження № 1146 від 26 листопада 2015 року
Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний

бюджет України на 2015 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 375 «Питання
погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гаря*
чої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися
та постачалися населенню», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2015 року № 1033*р «Про
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодер*
жавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету міс*
цевим бюджетам у 2015 році», від 11 листопада 2015 року № 1178*р «Про перерозподіл деяких видатків дер*
жавного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та пере*
розподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році», під*
пункту 21.5 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Ки*
єва на 2015 рік»:

1.�Врах�вати:

1.1.�Збільшення�надходжень�до�за�ально�о

фонд��бюджет��міста�Києва�за�рах�но��с�б-

венцій�з�державно�о�бюджет��на:

1.1.1.�По�ашення�забор�ованості�з�різниці

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

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

лізовано�о�водопостачання,�водовідведення,

що�вироблялися,�транспорт�валися�та�пос-

тачалися�населенню�та/або�іншим�підприєм-

ствам�централізовано�о�питно�о�водопоста-

чання�та�водовідведення,�я�і�надають�насе-

ленню�посл��и�з�централізовано�о�водопос-

тачання�та�водовідведення,�я�а�вини�ла��

зв’яз���з�невідповідністю�фа�тичної�вартості

теплової�енер�ії�та�посл���з�централізовано-

�о�водопостачання,�водовідведення,�опален-

ня�та�постачання��арячої�води�тарифам,�що�за-

твердж�валися�та/або�по�одж�валися�ор�а-

нами�державної�влади�чи�місцево�о�самовря-

д�вання,�на�с�м��373 545,1�тис.��рн.

1.1.2.�Виплат��державної�соціальної�допо-

мо�и�на�дітей-сиріт�та�дітей,�позбавлених

бать�івсь�о�о�пі�л�вання,��рошово�о�забез-

печення�бать�ам-вихователям�і�прийомним

бать�ам�за�надання�соціальних�посл�����ди-

тячих�б�дин�ах�сімейно�о�тип��та�прийомних

сім’ях�за�принципом�«�роші�ходять�за�дити-

ною»�на�с�м��247,8�тис.��рн.

1.1.3.�Виплат��допомо�и�сім’ям�з�дітьми,

малозабезпеченим�сім’ям,�інвалідам�з�дитин-

ства,�дітям-інвалідам,�тимчасової�державної

допомо�и�дітям�та�допомо�и�по�до�ляд��за

інвалідами�І�чи�II��р�пи�внаслідо��психічно�о

розлад��на�с�м��25 663,6�тис.��ри.

1.1.4.�Під�отов���робітничих��адрів���с�мі

9 937,9�тис.��рн.

1.1.5.�Освітню�с�бвенцію�на�с�м��95 107,6

тис.��рн.

1.1.6.�Медичн��с�бвенцію�на�с�м��101 034,5

тис.��рн.

1.2.�Зменшення�надходжень�до�спеціаль-

но�о�фонд��бюджет��міста�Києва�за�рах�но�

с�бвенції�з�державно�о�бюджет��місцевим

бюджетам�на�по�ашення�забор�ованості�з�різ-

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

та�постачання��арячої�води,�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�водопостачання,�водовідве-

Про внесення змін до розпорядження 
Представника Президента України у м. Києві 

від 08 липня 1992 року № 594 
«Про реєстрацію статуту Київської центральної 

помісної церкви (релігійної громади) 
євангельських християн*баптистів 

«Будинок Євангелія» у Подільському районі м. Києва»
Розпорядження № 1122 від 16 листопада 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
пресвітера Київської центральної помісної церкви євангельських християн*баптистів «Будинок Євангелія»
у Подільському районі м. Києва від 03 серпня 2015 року та протокол загальних зборів зазначеної релігійної
громади від 15 березня 2015 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Унести�до�розпорядження�Представни�а

Президента�У�раїни���м.�Києві�від�08�липня

1992�ро���№ 594�«Про�реєстрацію�стат�т��Ки-

ївсь�ої�центральної�помісної�цер�ви�(релі�ійної

�ромади)�єван�ельсь�их�християн-баптистів

«Б�дино��Єван�елія»���Подільсь�ом��районі�м.

Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���розпорядження�слова�«Київсь�ої

центральної�помісної�цер�ви�(релі�ійної��рома-

ди)�єван�ельсь�их�християн-баптистів�«Б�дино�

Єван�елія»���Подільсь�ом��районі�м.�Києва»�за-

мінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі-

�ійна��ромада�«Київсь�а�центральна�помісна

цер�ва�єван�ельсь�их�християн-баптистів�«Б�-

дино��Єван�елія»���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»;

��те�сті�розпорядження�слова�«Київсь�ої�цен-

тральної�помісної�цер�ви�(релі�ійної��ромади)

єван�ельсь�их�християн-баптистів�«Б�дино�

Єван�елія»���Подільсь�ом��районі�м.�Києва»

замінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Ре-

лі�ійна��ромада�«Київсь�а�центральна�поміс-

на�цер�ва�єван�ельсь�их�християн-баптистів

«Б�дино��Єван�елія»���Подільсь�ом��районі�м.

Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�стат�т��помісної

цер�ви�(релі�ійної��ромади)�єван�ельсь�их�хрис-

тиян-баптистів�в�Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�зареєстровано�о�розпорядженням�Пред-

ставни�а�Президента�У�раїни���м.�Києві�від�08

липня�1992�ро���№ 594,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�шо�додається.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття від Державної 
пенітенціарної служби України до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартир 
у будинках за №№ 6, 6*А на вул. Сергія Лазо 

в Дніпровському районі
Розпорядження № 1123 від 16 листопада 2015 року

Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327 Ци*
вільного кодексу України. частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття
до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних ме*
реж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Державної пенітенціарної служби Укра*
їни від 09 квітня 2015 року № УКБ*1526*Пл/2*15, від 08 жовтня 2015 року № УКБ/1*407/64*15 та наказ Держав*
ної пенітенціарної служби України від 06 квітня 2015 року № 192/ОД*15 «Про передачу квартир у комунальну
власність територіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�від�Державної�пе-

нітенціарної�сл�жби�У�раїни�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�передати�до�сфери��правління�Дніпровсь�ої

Про внесення змін до договору оренди та зміну виду 
використання земельної ділянки товариства з обмеженою 

відповідальністю «НІКО ІНВЕСТ» на просп. Миколи Бажана, 151*б
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 85/1988 від 1 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду зем*

лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са*
моврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�вид�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�площею�2,2447��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:009:0019),�я�а�переб�ває�в

оренді�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«НІКО�ІНВЕСТ»�відповідно�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�25.09.2003�№ 31-12/905

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею»,

право��орист�вання�я�ою�посвідчено�до�ово-

ром�оренди�земельної�ділян�и�від�27.10.2004

№ 63-6-00174,�та�дозволити�її�ви�ористання

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�тор�овельно-офісно�о�та�житлово-�ромад-

сь�о�о��омпле�с��на�просп.�Ми�оли�Бажана,

151-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(справа

№�Д-7122,�заява�ДЦ�№ 01015-000183294-014

від�23.07.2015).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�27.10.2004�№ 63-6-00174,�а�са-

ме:

— ��п�н�ті�2�слова�«для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о

�омпле�с�»�замінити�словами�«для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-

офісно�о�та�житлово-�ромадсь�о�о��омпле�с�».

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної

ділян�и�від�27.10.2004�№ 63-6-00174,�підля�ає

приведенню���відповідність�до�норм�за�оно-

давства.

4.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�для���ладання�додат�ової���оди

про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�27.10.2004�№ 63-6-00174.

5.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«НІКО�ІНВЕСТ»:

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

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

�оде�с��У�раїни.

5.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

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

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

16.07.2015�№ 8790/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві�від

22.07.2015�№ 19-26-7777.3-1115/20-15.

5.4.�Питання�пайової��часті�та���ладання�з

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

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

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

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

�вартири���б�дин�ах�за�№№ 6,�6-А�на�в�л.�Сер-

�ія�Лазо�в�Дніпровсь�ом��районі�з�ідно�з�до-

дат�ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�в��станов-

леном��поряд���приимання-передач��май-

на,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

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

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)��опію�а�та�прий-

мання-передачі.

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.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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дення,�що�вироблялися,�транспорт�валися

та�постачалися�населенню�та/або�іншим�під-

приємствам�централізовано�о�питно�о�водо-

постачання�та�водовідведення,�я�і�надають

населенню�посл��и�з�централізовано�о�во-

допостачання�та�водовідведення,�я�а�вини�-

ла���зв’яз���з�невідповідністю�фа�тичної�вар-

тості�теплової�енер�ії�та�посл���з�централізо-

вано�о�водопостачання,�водовідведення,�опа-

лення�та�постачання��арячої�води�тарифам,�що

затвердж�валися�та/або�по�одж�валися�ор-

�анами�державної�влади�чи�місцево�о�само-

вряд�вання�на�с�м��333 688,6�тис.��рн.

2.�Врах�вати�зменшення�видат�ів�спеціаль-

но�о�фонд��бюджет��міста�Києва�за�рах�но�

с�бвенції�з�державно�о�бюджет��місцевим�бю-

джетам�на�по�ашення�забор�ованості�з�різ-

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

та�постачання��арячої�води,�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�водопостачання,�водовідведен-

ня,�що�вироблялися,�транспорт�валися�та�пос-

тачалися�населенню�та/або�іншим�підприєм-

ствам�централізовано�о�питно�о�водопостачан-

ня�та�водовідведення,�я�і�надають�населен-

ню�посл��и�з�централізовано�о�водопостачан-

ня�та�водовідведення,�я�а�вини�ла���зв’яз��

з�невідповідністю�фа�тичної�вартості�тепло-

вої�енер�ії�та�посл���з�централізовано�о�во-

допостачання,�водовідведення,�опалення�та

постачання��арячої�води�тарифам,�що�затвер-

дж�валися�та/або�по�одж�валися�ор�анами

державної�влади�чи�місцево�о�самовряд�ван-

ня�на�видат�и�спеціально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва��оловном��розпорядни����ош-

тів —�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

міністрації)�по��од��тимчасової��ласифі�ації

видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

100602�«По�ашення�забор�ованості�з�різниці

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

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

зовано�о�водопостачання,�водовідведення,

що�вироблялися,�транспорт�валися�та�поста-

чалися�населенню�та/або�іншим�підприєм-

ствам�централізовано�о�питно�о�водопостачан-

ня�та�водовідведення,�я�і�надають�населен-

ню�посл��и�з�централізовано�о�водопостачан-

ня�та�водовідведення,�я�а�вини�ла���зв’яз��

з�невідповідністю�фа�тичної�вартості�тепло-

вої�енер�ії�та�посл���з�централізовано�о�во-

допостачання,�водовідведення,�опалення�та

постачання��арячої�води�тарифам,�що�затвер-

дж�валися�та/або�по�одж�валися�ор�анами

державної�влади�чи�місцево�о�самовряд�ван-

ня»���с�мі�333 688,6�тис.��рн.

3.�Спрям�вати��ошти:

3.1.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��міс-

цевим�бюджетам�на�по�ашення�забор�ова-

ності�з�різниці�в�тарифах�на�теплов��енер�ію,

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

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

довідведення,�що�вироблялися,�транспорт�-

валися�та�постачалися�населенню�та/або�ін-

шим�підприємствам�централізовано�о�пит-

но�о�водопостачання�та�водовідведення,�я�і

надають�населенню�посл��и�з�централізова-

но�о�водопостачання�та�водовідведення,�я�а

вини�ла���зв’яз���з�невідповідністю�фа�тич-

ної�вартості�теплової�енер�ії�та�посл���з�цен-

тралізовано�о�водопостачання,�водовідве-

дення,�опалення�та�постачання��арячої�води

тарифам,�що�затвердж�валися�та/або�по�о-

дж�валися�ор�анами�державної�влади�чи�міс-

цево�о�самовряд�вання�па�видат�и�за�аль-

но�о�фонд��бюджет��міста�Києва��оловном�

розпорядни����оштів —�Департамент��жит-

лово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів�100602�«По�ашення�за-

бор�ованості�з�різниці�в�тарифах�на�теплов�

енер�ію,�опалення,�та�постачання��арячої�во-

ди,�посл��и�з�централізовано�о�водопоста-

чання,�водовідведення,�що�вироблялися,

транспорт�валися�та�постачалися�населен-

ню�та/або�іншим�підприємствам�централізо-

вано�о�питно�о�водопостачання�та�водовід-

ведення,�я�і�надають�населенню�посл��и�з

централізовано�о�водопостачання�та�водо-

відведення,�я�а�вини�ла���зв’яз���з�невідпо-

відністю�фа�тичної�вартості�теплової�енер�ії

та�посл���з�централізовано�о�водопостачан-

ня,�водовідведення,�опалення�та�постачання

�арячої�води�тарифам,�що�затвердж�валися

та/або�по�одж�валися�ор�анами�державної

влади�чи�місцево�о�самовряд�вання»���с�мі

373 545,1�тис.��рн.

3.2.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��міс-

цевим�бюджетам�на�виплат��державної�соці-

альної�допомо�и�на�дітей-сиріт�та�дітей,�по-

збавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,��рошо-

во�о�забезпечення�бать�ам-вихователям�і

прийомним�бать�ам�за�надання�соціальних

посл�����дитячих�б�дин�ах�сімейно�о�тип��та

прийомних�сім’ях�за�принципом�«�роші�хо-

дять�за�дитиною»�на�видат�и�за�ально�о�фон-

д��бюджет��міста�Києва��оловном��розпо-

рядни����оштів —�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

070303�«Дитячі�б�дин�и�(в�т.�ч.�сімейно�о�ти-

п�,�прийомні�сім’ї)»���с�мі�247,8�тис.��рн.

3.3.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��міс-

цевим� бюджетам� на� виплат�� допомо�и�

сім’ям�з�дітьми,�малозабезпеченим�сім’ям,

інвалідам�з�дитинства,�дітям-інвалідам,�тим-

часової�державної�допомо�и�дітям�та�допо-

мо�и�по�до�ляд��за�інвалідами�І�чи�II��р�пи

внаслідо��психічно�о�розлад��на�видат�и�за-

�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва��олов-

ном��розпорядни����оштів —�Департамент�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)���с�мі�25 663,6�тис.��рн

з�ідно�з�додат�ом�1.

3.4.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��міс-

цевим�бюджетам�на�під�отов���робітничих

�адрів�на�видат�и�за�ально�о�фонд��бюдже-

т��міста�Києва���с�мі�9 937,9�тис.��рн�з�ідно

з�додат�ом�2.

3.5.�Освітньої�с�бвенції�з�державно�о�бю-

джет��місцевим�бюджетам�на:

3.5.1.�Видат�и�за�ально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва���с�мі�90 203,2�тис.��рн�з�ідно�з

додат�ом�3;

3.5.2.�На�видат�и�спеціально�о�фонд��бю-

джет��міста�Києва���с�мі�4 904,4�тис.��рн�з�ід-

но�з�додат�ом�4.

3.6.�Медичної�с�бвенції�з�державно�о�бю-

джет��місцевим�бюджетам�на�видат�и�за�аль-

но�о�фонд��бюджет��міста�Києва���с�мі

101 034,5�тис.��рн�з�ідно�з�додат�ом�5.

4.�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,�З�цьо�о�розпорядження�зміни��

прое�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бю-

джет�міста�Києва�на�2015�рі�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні-

�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття та передачу об’єктів теплопостачання 
жилих будинків № 5 на вул. Мартиросяна у Солом’янському
районі, № 7*в у пров. Керамічному у Голосіївському районі 
та № 152*А на вул. Борщагівській у Солом’янському районі

Розпорядження № 1124 від 16 листопада 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь*

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери*

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін*
фраструктури», враховуючи лист Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого орга*
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 березня 2014 року № 056/24 —
3319 та листи комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призна*
чення «Спецжитлофонд» від 22 квітня 2014 року № 056/24*5186 та від 21 січня 2015 року № 056/24*266, з ме*
тою належної експлуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям
жилих будинків № 5 на вул. Мартиросяна у Солом’янському районі, № 7*в у пров. Керамічному у Голосіївсько*
му районі та № 152*А на вул. Борщагівській у Солом’янському районі, в межах функцій органу місцевого са*
моврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�передати���володіння�та��орист�ван-

ня�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«Ки-

ївенер�о»�об’є�ти�теплопостачання�жилих�б�-

дин�ів�№ 5�на�в�л.�Мартиросяна���Солом’ян-

сь�ом��районі,�№ 7-в���пров.�Керамічном���

Голосіївсь�ом��районі�та�№ 152-А�на�в�л.

Борща�івсь�ій���Солом’янсь�ом��районі�з�ід-

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

чених�У�одою�щодо�реалізації�прое�т���прав-

ління�та�реформ�вання�енер�етично�о��ом-

пле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро���(зі

змінами�та�доповненнями),�я�����ладено�між

АЕК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жав�ою�адміністрацією.

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

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

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

ністрації)�разом�з��ом�нальним�підприєм-

ством�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово-

�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спец-

житлофонд»�забезпечити�в��становленом�

поряд���прийняття�та�передач��об’є�тів�теп-

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

розпорядження.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проведення інвестиційних конкурсів 
із залучення інвесторів до реалізації проектів

Розпорядження № 1148 від 26 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, рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 804/1668 «Про внесення
змін до додатка до рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року № 322/1532 «Про затвердження
переліку об’єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до комунальної влас*
ності територіальної громади міста Києва» та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвес*
торів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового при*
значення, незавершеного будівництва, інженерно*транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної роз*
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 07 грудня 2012 року № 28/2012), з метою підвищення ефективності за*
лучення інвесторів в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�Дніпровсь���районн��в�місті

Києві�державн��адміністрацію�замовни�ом

реалізації�прое�тів.

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

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

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

ївсь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом

під�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для

проведення�інвестиційних��он��рсів.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�в��становленом��поряд��

орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�мож-

ливі�передпрое�тні�пропозиції�по�об’є�тах�ін-

вест�вання�та�по�одити�їх�з�Департаментом

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

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

�ої�державної�адміністрації)�та�Дніпровсь�ою

районною�в�місті�Києві�державною�адмініс-

трацією.

4.2.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні

по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропози-

ції�та�пропозиції�до��мов��он��рсів�до�Депар-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�в��становленом�

поряд���для�під�отов�и��мов��он��рсів.

5.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

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

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

ністрації),�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

ції),�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ністрації),�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Ки-

єві�державній�адміністрації,��ом�нальном�

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

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

н��м.�Києва»�за�запитами��ом�нально�о�під-

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

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

ністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»

надавати�необхідні�виснов�и,�по�одження�та

матеріали�для�під�отов�и�техні�о-е�ономічних

по�азни�ів�щодо�реалізації�інвестиційних�про-

е�тів.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

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

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

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

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

но-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

в��становленом��поряд���провести�інвести-

ційні��он��рси�із�зал�чення�інвесторів.

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

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

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

трації�Ні�онова�І.�В.�

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

26.11.2015�р.�№�1148

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій

1.�Ре�онстр��ція�о�ремо�розташованої�нежитлової�б�дівлі�на�в�л.�Кибальчича,�13-Б�з�надб�-

довою�офісних�приміщень���Дніпровсь�ом��районі.

2.�Ре�онстр��ція�о�ремо�розташованої�нежитлової�б�дівлі�на�в�л.�Генерала�Карбишева,�16/2

з�надб�довою�тор�ово-офісних�приміщень���Дніпровсь�ом��районі.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про прокладання кабельної мережі КЛ�10 кВ з переходом 
через вул. Хрещатик (напроти будинку № 19/21) в Печерському

районі до існуючої кабельної камери на вул. Хрещатик (напроти
будинку № 36) в Шевченківському районі

Розпорядження № 1089 від 12 листопада 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19,
20 Закону України «Про автомобільні дороги», розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах
міста», з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві, враховуючи звернення то�
вариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ ЦУМ» від 20 жовтня 2015 року № 701, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»�(далі —�ТОВ�«СТОЛИЧ-

НИЙ�ЦУМ»)�здійснити�за�власні�$ошти�відпо-

відно�до�розробленої�та�затвердженої�в��ста-

новленом��поряд$��прое$тно-$ошторисної�до-

$�ментації,�за��мови�ви$онання�вимо+�п�н$т�

2�ць+о�розпорядження,�з�16�листопада�2015

ро$��до�20�березня�2016�ро$��роботи�з�про-

$ладання�тр�бної�$аналізації�для�$абельної�лі-

нії�КЛ-10�$В�з�переходом�через�в�л.�Хрещати$

від�лівосторонньо+о�$оле$тора�(напроти�б�-

дин$��№ 19/21)�з�част$овим�розриттям�та�зай-

няттям�трот�ар��до�існ�ючої�$абельної�$амери

на�правосторонньом��трот�арі�в�л.�Хрещати$

(напроти�б�дин$��№ 36)�з�част$овим�розрит-

тям�та�зайняттям�трот�ар��методом�+оризон-

тально+о�направлено+о�б�ріння�до�новозб�до-

ваної�$абельної�$амери,�я$а�прими$ає�до�б�дів-

лі�ЦУМ��(в�л.�Хрещати$/Бо+дана�Хмельниць-

$о+о,38/2�(літ.�А)),�в�межах�відведеної�монтаж-

ної�зони�з+ідно�з�прое$том.

Про$ладання�КЛ-10�$В�від�нової�РП�10�$В

ЦУМ��до�існ�ючої�б�дівлі�ТП�4465�з�пере$лю-

ченням�інших�$абелів�здійснити�по�території

вн�трішньо+о�двор��б�дівлі�Київсь$ої�місь$ої

ради�(в�л.�Хрещати$,�36)�з�част$овим�розрит-

тям�дорожньо+о�по$риття�відповідно�до�отри-

маних�технічних��мов.

2.�ТОВ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»:

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

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

дівельних�робіт.

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

ГУ�МВС�У$раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової

ор+анізації�дорожньо+о�р�х�.

2.3.�Під�час�ви$онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�прохід�пішохо-

дів�та�проїзд�автотранспорт�.

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

бла+о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

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

ро$��№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

$риття�вн�трішньо+о�двор��б�дівлі�Київсь$ої

місь$ої�ради�та�передати�йо+о�за�а$том�Київ-

сь$ій�місь$ій�раді,�відновити�по$риття�трот�-

арів�на�повн��ширин��фі+�рними�елементами

мощення�та�передати�їх�за�а$тами�$ом�наль-

ном��підприємств��«Шляхово-е$спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомо-

більних�шляхів�та�спор�д�на�них�Шевчен$ів-

сь$о+о�район�»�м.�Києва�та�$ом�нальном��під-

приємств��«Шляхово-е$спл�атаційне��правлін-

ня�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Печерсь$о+о�район�»

м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви$онання�робіт�по$ласти�на�дире$тора

ТОВ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»�Леща�І.�П.

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

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

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

єва�П.�О.
Голова В. Кличко

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації інвестиційного 
проекту «Створення велосипедної інфраструктури, 

включно з системою «bike�sharing» в місті Києві 
з першою чергою по велосипедному маршруту 

«житловий масив Троєщина — Європейська площа»
Розпорядження № 1097 від 12 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:

1.�Затвердити�перелі$�об’є$тів,�я$і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�$ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�«Київсь$е

інвестиційне�а+ентство»�замовни$ом�реаліза-

ції�інвестиційно+о�прое$т��та�замовни$ом�2�під-

+отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно+о�$он$�рс�.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви$онавчо+о

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

$ої�державної�адміністрації)�«Київсь$е�інвести-

ційне�а+ентство»:

3.1.�Розробити�орієнтовні�техні$о-е$ономіч-

ні�по$азни$и,�можливі�передпрое$тні�пропо-

зиції�по�об’є$т��інвест�вання.

3.2.�По+одити�в��становленом��поряд$��орі-

єнтовні�техні$о-е$ономічні�по$азни$и,�можли-

ві�передпрое$тні�пропозиції�з�Департаментом

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

+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої

державної�адміністрації),�Департаментом�зе-

мельних�рес�рсів�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої

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

міністрації),�Департаментом�транспортної�ін-

фрастр�$т�ри�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої

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

міністрації),�Департаментом�$�льт�ри�ви$онав-

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

місь$ої�державної�адміністрації),�Печерсь$ою

районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією�та�Дніпровсь$ою�районною�в�місті�Києві

державною�адміністрацією.

3.3.�Надати�орієнтовні�техні$о-е$ономічні�по-

$азни$и,�можливі�передпрое$тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов�$он$�рс��до�Департамен-

т��е$ономі$и�та�інвестицій�ви$онавчо+о�ор+ан�

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

жавної�адміністрації)�в��становленом��поряд-

$��для�під+отов$и��мов�$он$�рс�.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте$-

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

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви$онавчо-

+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь-

$ої�державної�адміністрації),�Департамент�

транспортної�інфрастр�$т�ри�ви$онавчо+о�ор-

+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої

державної�адміністрації),�Департамент��$�ль-

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

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

Печерсь$ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�та�Дніпровсь$ій�районній�в�місті

Києві�державній�адміністрації�за�запитами�$о-

м�нально+о�підприємства�ви$онавчо+о�ор+ан�

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

жавної�адміністрації)�«Київсь$е�інвестиційне

а+ентство»�надавати�необхідні�виснов$и,�по-

+одження�та�матеріали�для�під+отов$и�орієн-

товних�техні$о-е$ономічних�по$азни$ів�щодо

реалізації�інвестиційно+о�прое$т����встановле-

ном��за$онодавством�поряд$�.

5.�Постійно�діючій�$он$�рсній�$омісії�по�за-

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

тва,�ре$онстр�$ції,�реставрації�тощо�об’є$тів

житлово+о�та�нежитлово+о�призначення,�неза-

вершено+о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр�$т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд$��провести�інвестиційний�$он$�рс

із�зал�чення�інвестора.

6.�Контроль�за�ви$онанням�цьо+о�розпоряджен-

ня�по$ласти�на�першо+о�заст�пни$а�+олови

Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації�Ні$о-

нова�І.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�

(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�12.11.2015�№�1097

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Створення�велосипедної�інфрастр�$т�ри,�в$лючно�з�системою�«bike-sharing»�в�місті�Києві�з

першою�чер+ою�по�велосипедном��маршр�т��«житловий�масив�Троєщина —�Європейсь$а�пло-

ща».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 25 червня 1999 року № 1034 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Української 

Православної Церкви парафії Різдва Христового 
у Подільському районі м. Києва»

Розпорядження № 1096 від 12 листопада 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

настоятеля релігійної громади Української Православної Церкви парафії Архангела Гавриїла у Печерсько�
му районі м. Києва від 04 листопада 2014 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної гро�
мади від 01 вересня 2014 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

$ої�державної�адміністрації�від�25�червня�1999

ро$��№ 1034�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі+ій-

ної�+ромади�У$раїнсь$ої�Православної�Цер$ви

парафії�Різдва�Христово+о���Подільсь$ом��райо-

ні�м.�Києва»�та$і�зміни:

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

+ромади�У$раїнсь$ої�Православної�Цер$ви�па-

рафії�Різдва�Христово+о���Подільсь$ом��райо-

ні�м.�Києва»�замінити�словами�«релі+ійної�ор-

+анізації�«Релі+ійна�+ромада�У$раїнсь$ої�Пра-

вославної�Цер$ви�парафії�Архан+ела�Гавриїла

��Печерсь$ом��районі»;

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

мади�У$раїнсь$ої�Православної�Цер$ви�пара-

фії�Різдва�Христово+о���Подільсь$ом��районі

м.�Києва»�замінити�словами�«релі+ійної�ор+ані-

зації�«Релі+ійна�+ромада�У$раїнсь$ої�Православ-

ної�Цер$ви�парафії�Архан+ела�Гавриїла���Пе-

черсь$ом��районі�м.�Києва».

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

ної�+ромади�У$раїнсь$ої�Православної�цер$ви

парафії�Різдва�Христово+о���Подільсь$ом��райо-

ні�м.�Києва,�зареєстровано+о�розпорядженням

Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації�від�25

червня�1999�ро$��№�1034,�ви$лавши�йо+о�в�но-

вій�реда$ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 11 грудня 2000 року № 2205 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади Християнської церкви 

Повного Євангелія «Нове Життя» у Ленінградському районі 
м. Києва»

Розпорядження № 1098 від 12 листопада 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву пас�

тора релігійної громади Християнської церкви Повного Євангелія «Царство Боже» у Подільському районі м.
Києва від 01 вересня 2015 року та протокол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 15 липня 2015
року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

$ої�державної�адміністрації�від�11�+р�дня�2000

ро$��№ 2205�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі+ій-

ної�+ромади�Християнсь$ої�цер$ви�Повно+о

Єван+елія�«Нове�Життя»���Ленін+радсь$ом�

районі�м.�Києва»�та$і�зміни:

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

+ромади�Християнсь$ої�цер$ви�Повно+о�Єван-

+елія�«Нове�Життя»���Ленін+радсь$ом��районі

м.�Києва»�замінити�словами�«релі+ійної�ор+ані-

зації�«Релі+ійна�+ромада�Християнсь$ої�цер$-

ви�Повно+о�Єван+елія�«Царство�Боже»���Шев-

чен$івсь$ом��районі�м.�Києва»;

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

мади�Християнсь$ої�цер$ви�Повно+о�Єван+е-

лія�«Нове�Життя»���Ленін+радсь$ом��районі�м.

Києва»�замінити�словами�«релі+ійної�ор+аніза-

ції�«Релі+ійна�+ромада�Християнсь$ої�цер$ви

Повно+о�Єван+елія�«Царство�Боже»���Шевчен-

$івсь$ом��районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�стат�т��релі+ій-

ної�+ромади�Християнсь$ої�цер$ви�Повно+о

Єван+елія�«Царство�Боже»���Подільсь$ом��райо-

ні�м.�Києва,�зареєстровано+о�розпорядженням

Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації�від�11

+р�дня�2000�ро$��№ 2205,�ви$лавши�йо+о�в�но-

вій�реда$ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва каналізаційних мереж 

приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
Розпорядження № 1135 від 19 листопада 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра�
ди від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної гро�
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мади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», вра�
ховуючи звернення приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (лист від 09 квітня 2015 року № 402)
та протокол засідання Наглядової ради від 19 березня 2015 року № 19/03/2015, з метою надійного утримання та якіс�
ного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

редати���володіння�та�$орист�вання�п�блічно-

м��а$ціонерном��товариств��«А$ціонерна�$ом-

панія�«Київводо$анал»�$аналізаційні�мережі

приватно+о�а$ціонерно+о�товариства�«АГРО-

ФІРМА�«ТРОЯНДА»�з+ідно�з�додат$ом�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У+одою�про�переда-

ч��в��правління�від$ритом��а$ціонерном��то-

вариств��«А$ціонерна�$омпанія�«Київводо$а-

нал»�майна,�що�є�$ом�нальною�власністю�те-

риторіальної�+ромади�міста�Києва�від�20�лис-

топада�2003�ро$��(в�реда$ції�до+овор��на�во-

лодіння�та�$орист�вання�майном�територіаль-

ної�+ромади�міста�Києва�від�01�+р�дня�2006�ро-

$�),�я$а��$ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо$анал»

та�Київсь$ою�місь$ою�державною�адміністра-

цією.

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

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

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

трації)�вжити�заходів�щодо�приймання-пере-

дачі�$аналізаційних�мереж,�зазначених���п�н$-

ті�1�цьо+о�розпорядження.

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 прийняття�передачу зовнішніх інженерних мереж, 
споруд та обладнання

Розпорядження № 1130 від 19 листопада 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 р. № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи згоду Національного космічного агентства України від 22 березня 2011 р. № 1543/10�
4, з метою надійного утримання та якісного обслуговування зовнішніх інженерних мереж, споруд та облад�
нання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

редати���володіння�та�$орист�вання�ПАТ�«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�зовнішні�інженерні�мережі,�спор�ди

та�обладнання�державно+о�підприємства�ви-

робничо+о�об’єднання�«Київприлад»,�з+ідно�з

додат$ом�1,�в�межах�та�на��мовах,�визначених

У+одою�щодо�реалізації�прое$т���правління�та�ре-

форм�вання�енер+етично+о�$омпле$с��м.�Києва

від�27�вересня�2001�р.�(зі�змінами�та�доповнен-

нями),�я$���$ладено�між�АК�«Київенер+о»�та�Ки-

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

2.�Зарах�вати�до�$ом�нальної�власності�те-

риторіальної�+ромади�міста�Києва�і�передати��

володіння�та�$орист�вання�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»

обладнання�центрально+о�теплово+о�п�н$т���

пров.�Ч�+�ївсь$ом�,�13,�що�встановлено���2010

році�за�рах�но$�$оштів�бюджет��Солом’янсь$о-

+о�район��міста�Києва,�від�$ом�нально+о�підпри-

ємства�«Кер�юча�$омпанія�з�обсл�+ов�вання

житлово+о�фонд��Солом’янсь$о+о�район��

м.�Києва»,�з+ідно�з�додат$ом�2,�в�межах�та�на

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

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

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

2001�р.�(зі�змінами�та�доповненнями),�я$���$ла-

дено�між�АК�«Київенер+о»�та�Київсь$ою�місь-

$ою�державною�адміністрацією.

3.�Департамент��$ом�нальної�власності�

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

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

ції)�спільно�з�державним�підприємством�ви-

робничим�об’єднанням�«Київприлад»,�$ом�-

нальним�підприємством�«Кер�юча�$омпанія�з

обсл�+ов�вання�житлово+о�фонд��Солом’ян-

сь$о+о�район��м.�Києва»�та�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»

забезпечити�приймання-передач��зовнішніх

інженерних�мереж,�спор�д�та�обладнання�з+ід-

но�з�п�н$тами�1,�2�цьо+о�розпорядження.

4.�Контроль�за�ви$онанням�цьо+о�розпо-

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

+олови�Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації

з+ідно�з�розподілом�обов’яз$ів.

Голова В. Кличко

Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва теплових мереж приватного 

акціонерного товариства «НЕО ВІТА»
Розпорядження № 1127 від 19 листопада 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструкту�
ри», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (лист від 15 липня 2015 року № 149
та витяг з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 року), з метою надійного ут�
римання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

редати���володіння�та�$орист�вання�п�блічно-

м��а$ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

теплові�мережі�приватно+о�а$ціонерно+о�това-

риства�«НЕО�ВІТА»�з+ідно�з�додат$ом,�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У+одою�щодо�реалі-

зації�прое$т���правління�та�реформ�вання�енер-

+етично+о�$омпле$с��м.�Києва�від�27�вересня

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

�$ладена�між�АК�«Київенер+о»�та�Київсь$ою

місь$ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання-передачі

теплових�мереж,�зазначених���п�н$ті�1�цьо+о

розпорядження.

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 внесення змін до складу колегії Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1147 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до Положення про Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 грудня 2013 року № 2254, та у зв’язку з кад�
ровими змінами:

Унести�зміни�до�с$лад��$оле+ії�Департамен-

т��охорони�здоров’я�ви$онавчо+о�ор+ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�затверджено+о�розпоря-

дженням�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь-

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

трації)�від�21�травня�2013�ро$��№ 738�(в�реда$-

ції�розпорядження�ви$онавчо+о�ор+ан��Київ-

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

адміністрації)�від�19�листопада�2014�ро$�

№ 1358),�ви$лавши�йо+о�в�новій�реда$ції,�що

додається.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перезатвердження робочого проекту 
«Капітальний ремонт бульвару Тараса Шевченка 

в Шевченківському районі м. Києва»
Розпорядження № 1145 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівниц�
тва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Мініс�
трів України», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Перезатвердити�робочий�прое$т�«Капітальний�ремонт�б�львар��Тараса�Шевчен$а�в�Шев-

чен$івсь$ом��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�позитивний�е$спертний�звіт�щодо�роз+ляд��$ошто-

рисної�частини�прое$тної�до$�ментації�від�17�серпня�2015�ро$��№ 28-0619-15-А,�виданий�Дер-

жавним�підприємством�«Спеціалізована�державна�е$спертна�ор+анізація —�Центральна�сл�ж-

ба�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�$ошторис-

ним�розрах�н$ом�вартості�б�дівництва,�здійс-

нює�замовни$�б�дівництва�на�підставі�обґр�н-

тов�ючих�до$�ментів�та�рез�льтатів�їх�деталь-

ної�перевір$и�в��становленом��поряд$�.

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

ряд��на�б�дівництво�об’є$та�обов’яз$ово�пе-

редбачати��мови�щодо�надання�підрядни$ом

+арантії�я$ості�ви$онаних�робіт�та�встановити

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

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

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

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

трації)�від�02�серпня�2012�ро$��№ 1374�«Про�за-

твердження�робочо+о�прое$т��«Капітальний�ре-

монт�б�львар��Тараса�Шевчен$а�в�Шевчен$ів-

сь$ом��районі�м.�Києва».

5.�Контроль�за�ви$онанням�цьо+о�розпоряджен-

ня�по$ласти�на�першо+о�заст�пни$а�+олови�Ки-

ївсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації�Ні$оно-

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Найменування показників Одиниця виміру Кількість

Довжина проїзної частини км 1,842

Площа покриття проїзної частини кв.м 46 000,0

Площа покриття тротуарів кв.м 11713,0

Площа покриття тротуару
бульварної частини

кв.м 6 700,0

Площа озеленення кв.м 15 320,0
Загальна кошторисна вартість
будівництва у поточних цінах станом
на 14.08.2015, в тому числі:
будівельні роботи;

тис.грн 
тис.грн

78 528,154 
63 171,897

устаткування; 
інші витрати. 
Зворотні суми:

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн

27,928 
15 328,329 

683,365

Із загальної кошторисної вартості
станом на 02.07.2015 виконано,
утому числі: 
інші витрати

тис.грн. 
тис.грн

330,128 
330,128

Про перезатвердження проектної документації 
за проектом «Реконструкція приймального 

та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної 
лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 4�А в Печерському районі 

м. Києва» (Коригування)
Розпорядження № 1149 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», в межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�прое$тн��до$�ментацію�за

прое$том�«Ре$онстр�$ція�приймально+о�та�спе-

ціалізованих�відділень�Київсь$ої�місь$ої�$лініч-

ної�лі$арні�№ 12�на�в�л.�Підвисоць$о+о,�4-А�в

Печерсь$ом��районі�м.�Києва»�(Кори+�вання),

врахов�ючи�е$спертні�звіти�ДП�«У$рдержб�де$с-

пертиза»�від�28�+р�дня�2011�ро$��№ 00-0122-

11/ЕК,�від�15�жовтня�2015�ро$��№ 00-0117-

15/ЦБ,�з�техні$о-е$ономічиими�по$азни$ами

з+ідно�з�додат$ом�до�цьо+о�розпорядження.

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

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

ним�розрах�н$ом�вартості�б�дівництва,�здійс-

нює�замовни$�б�дівництва�на�підставі�об+р�н-

тов�вальних�до$�ментів�та�рез�льтатів�їх�де-

тальної�перевір$и�в��становленом��поряд$�.

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�24�люто+о�2012�ро$��№ 310�«Про�за-

твердження�прое$т��«Ре$онстр�$ція�приймаль-

но+о�та�спеціалізованих�відділень�Київсь$ої

місь$ої�$лінічної�лі$арні�№ 12�на�в�л.�Підви-

соць$о+о,�4-А�в�Печерсь$ом��районі�м.�Києва».

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

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

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

леєва�П.�О.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про передачу рухомого складу до сфери управління 
Міністерства інфраструктури України

Розпорядження № 1136 від 20 листопада 2015 року
Відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого поста�

новою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482, на виконання рішення Київської міської
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ради від 04 березня 2015 року № 166/1031 «Про надання згоди на передачу рухомого складу зі сфери управ�
ління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до сфери управ�
ління Міністерства інфраструктури України», враховуючи погодження Міністерства інфраструктури України
(лист від 07 жовтня 2015 року № 11130/16/10�15), Фонду державного майна України (лист від 21 жовтня 2015
року № 10�24�18991), Міністерства фінансів України (лист від 23 жовтня 2015 року № 31�06230�05�7/32967) та
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від 03 листопада 2015 року № 3213�06/36385�06),
в межах функцій органу виконавчої влади:

1.�Передати�зі�сфери��правління�ви$онавчо-

+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь-

$ої�державної�адміністрації)�з�баланс��$ом�-

нально+о�підприємства�«Київпастранс»�до�сфе-

ри��правління�Міністерства�інфрастр�$т�ри

У$раїни�р�хомий�с$лад�з+ідно�з�додат$ом.

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

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

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

ділом�обов’яз$ів.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження Положення про управління 
організаційного забезпечення діяльності керівництва 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1158 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто�герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження Київського міського голо�
ви від 20 січня 2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�Положення�про��правління�ор-

+анізаційно+о�забезпечення�діяльності�$ерів-

ництва�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь-

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

трації)�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої

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

міністрації),�що�додається.

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

підп�н$ти�1.7.,�1.8.�п�н$т��1�розпорядження�ви-

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

сь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�від�19

травня�2011�ро$��№ 775�«Про�затвердження

положень�про��правління,�відділи�апарат��ви-

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

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

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

ня�по$ласти�на�першо+о�заст�пни$а�+олови�Ки-

ївсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації�Ні$оно-

ва�І.�В.
Голова В. Кличко

та�районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�з�питань,�віднесених�до�$омпетенції�апа-

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

7.�Управління�відповідно�до�по$ладених�на�ньо+о�завдань:

7.1.�здійснює�опрацювання�сл�жбової�$ореспонденції�та�звернень�+ромадян,�що�надходять�на

роз+ляд�та/або�на�по+одження�$ерівни$��апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Ки-

ївсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�з�питань,�віднесених�до�$омпетенції�апарат��ви$онавчо-

+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�в�інформаційно-те-

ле$ом�ні$аційній�системі�«Єдиний�інформаційний�простір�територіальної�+ромади�міста�Києва»

на�базі�системи�еле$тронно+о�діловодства�«АСКОД»���ви$онавчом��ор+ані�Київсь$ої�місь$ої�ра-

ди�(Київсь$ій�місь$ій�державній�адміністрації);

+от�є�прое$ти�дор�чень�та�подає�пропозиції�$ерівництв��апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київ-

сь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�щодо�роз+ляд��по�с�ті�пор�шених

питань;

вносить�резолюції,�реєстр�є�вихідн��$ореспонденцію�в�інформаційно-теле$ом�ні$аційній�сис-

темі�«Єдиний�інформаційний�простір�територіальної�+ромади�міста�Києва»�на�базі�системи�еле$-

тронно+о�діловодства�«АСКОД»���ви$онавчом��ор+ані�Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ій�місь$ій

державній�адміністрації),�передає�щоденно�через��правління�до$�ментально+о�забезпечення

апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�сл�ж-

бов��$ореспонденцію�і�звернення�+ромадян�з�дор�ченнями�стр�$т�рним�підрозділам�апарат�

ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�для�ви$о-

нання;

7.2.�забезпеч�є�опрацювання�прое$тів�розпоряджень�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої

ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�та�розпоряджень�Київсь$о+о�місь$о+о�+олови,

що�+от�ються�з�питань,�я$і�відносяться�до�$омпетенції�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої

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

7.3.�забезпеч�є�я$існе�та�своєчасне�ви$онання�дор�чень�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор-

+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�першо+о�заст�пни$а�та

заст�пни$ів�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�дер-

жавної�адміністрації);

7.4.�проводить�аналіз�ви$онання�до$�ментів�стр�$т�рними�підрозділами�апарат��ви$онавчо-

+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�+от�є�пропозиції

щодо�забезпечення�своєчасно+о�їх�ви$онання,�інформ�є�$онтрольно-аналітичне��правління�апа-

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

стан�ви$онання�зазначених�до$�ментів;

7.5.�надає�методичн��допомо+��іншим�стр�$т�рним�підрозділам�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан�

Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�з�питань,�віднесених�до�$ом-

петенції�Управління;

7.6.�здійснює�під+отовч��робот��для�проведення�нарад,�ділових�з�стрічей�$ерівництва�апара-

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

7.7.�опрацьов�є�до$�менти,�що�подаються�на�підпис�$ерівни$ові�апарат��ви$онавчо+о�ор+а-

н��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�йо+о�першом��заст�пни$�

та�заст�пни$ам.�Забезпеч�є�вирішення�ор+анізаційних�питань�щодо�їх��часті���заходах,�я$і�про-

водяться�іншими�ор+анами�ви$онавчої�влади,�ор+анами�місцево+о�самовряд�вання.�Забезпе-

ч�є�ор+анізацію�робочих�поїздо$,�оформлює�прото$ольні�дор�чення;

7.8.�за�дор�ченням�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої

місь$ої�державної�адміністрації),�йо+о�першо+о�заст�пни$а�та�заст�пни$ів�взаємодіє�з�централь-

ними�ор+анами�ви$онавчої�влади�та�їх�територіальними�підрозділами,�постійними�$омісіями�Ки-

ївсь$ої�місь$ої�ради,�стр�$т�рними�підрозділами�Се$ретаріат��Київсь$ої�місь$ої�ради,�районни-

ми�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�а�та$ож�підприємствами,��становами�та�ор+ані-

заціями;

7.9.�бере��часть���нарадах,�семінарах,�інших�заходах,�що�проводяться���ви$онавчом��ор+ані

Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ій�місь$ій�державній�адміністрації);

7.10.�ви$он�є�інші�ф�н$ції,�що�випливають�з�по$ладених�на�ньо+о�завдань.

8.�Для�забезпечення�ви$онання�по$ладених�завдань�та�ф�н$цій�Управління�має�право:

8.1.�одерж�вати�в��становленом��поряд$��від�стр�$т�рних�підрозділів�апарат��ви$онавчо+о

ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�та�стр�$т�рних�підроз-

ділів�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�інформацію,�до$�менти�та�інші�матеріали,�необхідні

для�ви$онання�ф�н$цій,�по$ладених�на�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої

ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�та�йо+о�заст�пни$ів;

8.2.�вносити�$ерівни$��апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої

державної�адміністрації)�пропозиції�щодо�вдос$оналення�роботи�стр�$т�рних�підрозділів�апа-

рат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�з�пи-

тань,�що�належать�до�$омпетенції�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої

місь$ої�державної�адміністрації).

9.�По$ладання�на�Управління�обов’яз$ів�не�передбачених�цим�Положенням�і�та$их,�що�не�сто-

с�ються�питань�діяльності�Управління,�не�доп�с$ається.

10.�Управління�очолює�начальни$,�я$ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади

Київсь$им�місь$им�+оловою�за�поданням�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь-

$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)���встановленом��поряд$�.

На�посад��начальни$а�Управління�призначається�особа,�я$а�має�вищ��освіт��за�освітньо-$ва-

ліфі$аційним�рівнем�спеціаліста,�ма+істра�та�стаж�роботи�за�фахом�на�$ерівних�посадах�держав-

ної�сл�жби�не�менш�я$�3�ро$и�або�має�пра$тичний�досвід�роботи�на�$ерівних�посадах�не�менш

я$�5�ро$ів.

1 1.�Начальни$�Управління:

11.1.�здійснює�$ерівництво�діяльністю�Управління,�несе�персональн��відповідальність�за�ви-

$онання�по$ладених�на�Управління�завдань;

11.2.�визначає�ф�н$ції�та�ст�пінь�відповідальності�сво+о�заст�пни$а,�начальни$ів�відділів�та�пра-

цівни$ів�Управління,�а�та$ож�забезпеч�є�підвищення�їх�$валіфі$ації;

11.3.�вносить�на�роз+ляд�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київ-

сь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�прое$ти�розпоряджень�Київсь$о+о�місь$о+о�+олови,�ви$о-

навчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�інших�до$�мен-

тів�з�питань,�що�належать�до�$омпетенції�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради

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

11.4.�+от�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд$��Положення�про�Управління,

йо+о�стр�$т�р��та�внесення�змін�до�них,�затвердж�є�положення�про�відділи�Управління�та�по-

садові�інстр�$ції�працівни$ів;

11.5.�в�межах�повноважень�забезпеч�є�створення�необхідних��мов�для�роботи�працівни$ів

Управління,�подає�з+ідно�із�за$онодавством�пропозиції�щодо�призначення,�звільнення�з�посад

та�переміщення�працівни$ів�Управління,�своєчасно+о�заміщення�ва$ансій,�заохочення�та�на$ла-

дення�стя+нень.�Відповідає�за�облі$�робочо+о�час��та�с$ладання�табелю�облі$��робочо+о�час�

працівни$ів�Управління;

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо+о�ор+ан��

Київсь$ої�місь$ої�ради�

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

26.11.2015�№�1158

ПОЛОЖЕННЯ
про управління організаційного забезпечення діяльності керівництва 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Управління�ор+анізаційно+о�забезпечення�діяльності�$ерівництва�апарат��ви$онавчо+о�ор-

+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�апарат��ви$онавчо+о�ор-

+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)�(далі —�Управління)�є

стр�$т�рним�підрозділом�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої

державної�адміністрації).

2.�Управління�здійснює�свою�робот��під�$ерівництвом�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан�

Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�першо+о�заст�пни$а�та�за-

ст�пни$ів�$ерівни$а�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�дер-

жавної�адміністрації).

3.�У�своїй�діяльності�Управління�$ер�ється�Констит�цією�У$раїни,�за$онами�У$раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У$раїни,��$азами�і�розпорядженнями�Президента�У$раїни,�постанова-

ми�і�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У$раїни,�рішеннями�Київсь$ої�місь$ої�ради,�розпоря-

дженнями�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністра-

ції)�та�Київсь$о+о�місь$о+о�+олови,�іншими�нормативними�а$тами,�а�та$ож�цим�Положенням.

4.�Положення�про�Управління,�йо+о�стр�$т�ра�та�внесення�змін�до�них�затвердж�ються�роз-

порядженнями�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адмініс-

трації).

5.�Діяльність�Управління�ґр�нт�ється�на�засадах�за$онності,�персональної�відповідальності

працівни$ів�та�взаємодії�з�стр�$т�рними�підрозділами�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої

місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�стр�$т�рними�підрозділами�ви$онав-

чо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�районними�в�міс-

ті�Києві�державними�адміністраціями,�а�та$ож�підприємствами,��становами�та�ор+анізаціями.

6.�Основними�завданнями�Управління�є:

6.1.�ор+анізаційне,�аналітичне,�інформаційне�забезпечення�діяльності�$ерівництва�апарат�

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

6.2.�під+отов$а�аналітичних,�інформаційних�та�інших�матеріалів,�аналіз�ви$онання�стр�$т�р-

ними�підрозділами�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�держав-

ної�адміністрації)�а$тів�за$онодавства�та�розпоряджень�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої

ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�розпоряджень�Київсь$о+о�місь$о+о�+олови�та

дор�чень�$ерівництва�Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації�з�питань,�віднесених�до�$омпе-

тенції�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адмініс-

трації);

6.3.�взаємодія�зі�стр�$т�рними�підрозділами�апарат��ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої

ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�стр�$т�рними�підрозділами�ви$онавчо+о�ор+а-

н��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�ор+анами�місцево+о�само-

вряд�вання,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�а�та$ож�підприємствами,

�становами�та�ор+анізаціями;

6.4.�надання�методичної�та�пра$тичної�допомо+и�стр�$т�рним�підрозділам�апарат��ви$онав-

чо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації),�стр�$т�рним�під-

розділам�ви$онавчо+о�ор+ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�(Київсь$ої�місь$ої�державної�адміністрації)
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Про затвердження робочого проекту 
«Капітальний ремонт дорожньої мережі вул. Лугової 

від вул. Івашкевича до вул. Богатирської в Оболонському районі м. Києва»
Розпорядження № 1150 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до 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 Кабінету Міністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 березня 2015 року № 200 «Про затвердження адресного переліку робіт з ка*
пітального ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів — Департаменту транспортної інфраструк*
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою покращення стану об’єктів
транспортної інфраструктури:

І.�Затвердити�робочий�прое�т�«Капітальний�ремонт

дорожньої�мережі�в�л.�Л��ової�від�в�л.�Іваш�евича�до

в�л.�Бо�атирсь�ої�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва»,�вра-

хов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд���ошторисної

частини�прое�тної�до��ментації�(позитивний)�від�16�лип-

ня�2015�ро���№ 28-0383-15-А,�виданий�Державним�під-

приємством�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�а-

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

дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�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,�здійснює�замовни��б�дівниц-

тва�на�підставі�обґр�нтов�ючих�до��ментів�та�рез�ль-

татів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд-

��.

3.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��об’є�та�обов’яз-

�ово�передбачати��мови�щодо�надання�підрядни�ом��а-

рантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�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

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва Капітальний ремонт

Довжина ділянки км 2,6

Площа проїзної частини кв.м 55363,0

Площа тротуарів кв.м 15527,0

Площа газонів кв.м 4950,0

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у
поточних цінах на 07.07.2015,
у тому числі:
будівельні роботи;
інші витрати
Зворотні суми

тис.грн

тис.грн
тис.грн
тис.грн

39983,657

32383,262
7600,395
405,918

Про організаційно*правові заходи щодо припинення 
Міського лікувально*консультативного центру

Розпорядження № 1143 від 25 листопада 2015 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статті 32 Закону України «Про місцеве самовряду*

вання в Україні», на виконання рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року № 584/1448 «Про припинення Міського лі*
кувально*консультативного центру шляхом приєднання до Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія»:

1.�Утворити��омісію�з�припинення�Місь�о�о�лі��валь-

но-�онс�льтативно�о�центр��шляхом�приєднання�до�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�нар�оло�ічної��лінічної�лі�арні�«Соціоте-

рапія»�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії�з�припинення,��твореної�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження:

2.1.�Вжити�в��становленом��поряд���ор�анізаційно-

правових�заходів�з�припинення�Місь�о�о�лі��вально-�он-

с�льтативно�о�центр��шляхом�приєднання�до�Київсь�ої

місь�ої�нар�оло�ічної��лінічної�лі�арні�«Соціотерапія».

2.2.�С�ласти�передавальний�а�т�та�подати�йо�о�на�за-

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

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

2.3.�В��становленом��за�онодавством�поряд���забезпе-

чити�дотримання�соціально-правових��арантій�працівни�ів

припинено�о�Місь�о�о�лі��вально-�онс�льтативно�о�центр�.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�після�за�інчення�реор�ані-

зації�за�ріпити�за�Київсь�ою�місь�ою�нар�оло�ічною��лі-

нічною�лі�арнею�«Соціотерапія»�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�майно�припинено�о�Місь�о�о�лі��вально-�онс�ль-

тативно�о�центр����встановленом��за�онодавством�по-

ряд��.

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

�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�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

11.6.�забезпеч�є�с�ладання�номен�лат�ри�справ�Управління,��онтроль�за�правильністю�форм�вання,�оформлен-

ня�і�збері�ання�справ,�що�підля�ають�здачі�в�архів;

11.7.�вживає�заходів�щодо�вдос�оналення�ор�анізації�роботи�Управління;

11.8.�забезпеч�є�ви�онання�дор�чень��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�йо�о�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів;

11.9.�забезпеч�є��онтроль�за�ви�онанням�стр��т�рними�підрозділами�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�дор�чень��ерівництва�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�здійснює�аналіз�причин�вини�нення�пор�шень�або�непов-

ноти�ви�онання�зазначених�дор�чень,�вносить��ерівництв��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�щодо�шляхів�їх��с�нення;

11.10.�забезпеч�є�дотримання�працівни�ами�Управління�за�онодавства�У�раїни�з�питань�державної�сл�жби,�сл�ж-

би�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�та�запобі�ання��ор�пції;

11.11.�забезпеч�є�охорон��державної�таємниці�з�ідно�з�чинним�за�онодавством.

12.�Начальни��Управління�має�заст�пни�а,�я�ий�за�поданням��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київ-

сь�им�місь�им��оловою�в��становленом��поряд��.

У�разі�відс�тності�начальни�а�Управління�йо�о�обов’яз�и�ви�он�є�заст�пни��начальни�а��правління.

13.�Працівни�и�Управління�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад�за�поданням�начальни�а�Управлін-

ня�та�по�одженням�з��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�Київсь�им�місь�им��оловою�в��становленом��поряд��.

14.�Для�здійснення�ф�н�цій,�по�ладених�на�Управління,�начальни�,�йо�о�заст�пни��і�працівни�и�Управління�наді-

ляються�правами,�ви�он�ють�обов’яз�и�і�нес�ть�відповідальність�відповідно�до�за�онів�У�раїни�«Про�державн��сл�ж-

б�»,�«Про�запобі�ання��ор�пції»�та�інших�нормативно-правових�а�тів,�що�ре��люють�порядо��і��мови�проходження

державної�сл�жби,�а�та�ож�Правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�цьо�о�Положення.

15.�Витрати�на��тримання�Управління�проводяться�за�рах�но��видат�ів�бюджет�,�що�передбачені�на��тримання

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè 
áóä³âíèöòâà ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî, æèòëîâîãî, ãîòåëüíîãî êîìïëåê-
ñó ç ï³äçåìíèì òà íàäçåìíèì ïàðê³íãàìè òà áëàãîóñòðîºì ëàíäøàôòíî¿ çîíè íà
ïåðåòèí³ âóë. Áîðùàã³âñüêî¿ òà ïðîñïåêòó Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà

ÏÀÒ“ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî îá’ºêòó: “Áóä³âíèöòâî ãðî-
ìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî, æèòëîâîãî, ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì
òà íàäçåìíèì ïàðê³íãàìè òà áëàãîóñòðîºì ëàíäøàôòíî¿ çîíè íà ïåðåòèí³ âóë. Áîð-
ùàã³âñüêî¿ òà ïðîñïåêòó Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áàãàòîïîâåðõîâ³ æèòëîâ³ áóäèíêè ç ïàðê³íãàìè. Ïðîåê-
òíà äîêóìåíòàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äîòðèìàííÿ äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ
íîðì òà ïðàâèë äî ïîæåæíî¿ áåçïåêè, åêîëîã³¿, ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³îëîã³÷íîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ òîùî.

Àíàë³ç ìîæëèâèõ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîêàçàâ, ùî áóä³âíèöòâî
æèòëîâîãî áóäèíêó íå áóäå ìàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà åêîëîã³÷íèé ñòàí ðàéîíó.

Ïî çàê³í÷åííþ áóä³âíèöòâà ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òà îçåëåííÿ òå-
ðèòîð³¿.

Çàçíà÷åíèé îá’ºêò íå íàëåæèòü äî “Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ùî ñòà-
íîâëÿòü ï³äâ³ùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó” (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 28 ñåðïíÿ 2013 ð. ¹ 808).

Çàìîâíèê: ÏÀÒ “ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä” (òåë. 288-54-22).

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ ÒÀÌ “Âàðèâîäà” (òåë. 207-37-72).

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 136-À.Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 60,00 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàä-
æåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàð-
òîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 2 478 700, 00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà: 6196,75 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, ì. Êè¿â, òåë. 259-92-60).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó —ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 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.

ÒÎÂ “Óïðàâ-Äîì” ³íôîðìóº ïðî ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ òàðèôó íà
óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ó ðîçì³ð³ 5,35 ãðí.
²íôîðìàö³ÿ ïðî ñêëàä òàðèôó òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùå-
íà íà äîøêàõ îãîëîøåíü áóäèíêó ïî âóë. Ìàéîðîâà, 7. Çàóâàæåííÿ òà ïðî-
ïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàéîðîâà,7, îô³ñ 994, ÒÎÂ “Óïðàâ-Äîì”.

Ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ îðèã³íàëó ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ Îáîëîíñüêî¿

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

ââàæàòè éîãî íåä³éñíèì.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 45810
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Âåëîòðåê «Àâàíãàðä» ïîâåðíåòüñÿ 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà

ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

Ó ÍÅÄ²ËÞ 28 ëþòîãî (çà íàÿâíîñò³
äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ñí³ãó) íà òå-
ðèòîð³¿ ÄÞÑØ ¹ 15 Ãîëîñ³¿âñüêî-
ãî ðàéîíó çà ³í³ö³àòèâè ïîñîëüñòâ
Àâñòð³¿, Íîðâåã³¿, Øâåéöàð³¿ òà
Øâåö³¿ ñï³ëüíî ç Óêðà¿íñüêèì ã³ð-
ñüêîëèæíèì êëóáîì â³äáóäóòüñÿ
çìàãàííÿ ç á³ãîâèõ ëèæ «Êóáîê äèï-
ëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é». Öÿ ïîä³ÿ ïî-
êëèêàíà ñïðèÿòè ïîïóëÿðèçàö³¿
á³ãîâèõ ëèæ â Êèºâ³, à òàêîæ ðîç-
âèòêó äðóæí³õ â³äíîñèí ì³æ äèï-
ëîìàòè÷íèìè ì³ñ³ÿìè  â Óêðà¿í³.

Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü äî
ó÷àñò³ äèïëîìàòè÷í³ ì³ñ³¿ òà ì³æ-
íàðîäí³ ïðåäñòàâíèöòâà, äåðæàâ-
í³, îáëàñí³ òà ì³ñüê³ óñòàíîâè, ì³æ-
íàðîäí³ á³çíåñ òà ìåä³à-êîìïàí³¿.

Êîëåêòèâ-ó÷àñíèê ìàº áóòè
ïðåäñòàâëåíèé åñòàôåòíîþ êîìàí-
äîþ ç ÷îòèðüîõ îñ³á:

1) êåð³âíèê àáî çàñòóïíèê êåð³â-
íèêà êîìïàí³¿;

2) ïðèíàéì³ îäíà ó÷àñíèöÿ —
æ³íêà;

3) ïðèíàéì³ îäíà äèòèíà 
äî 15-òè ðîê³â;

4) ÷åòâåðòèé ó÷àñíèê.
Êîìàíäè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü

öèì êðèòåð³ÿì, ìàòèìóòü çìîãó
âçÿòè ó÷àñòü â ³íø³é ÷àñòèí³ çìà-
ãàíü ³ ñòàðòóâàòèìóòü ï³çí³øå.

Ñòàðò â³äáóäåòüñÿ îá 11.00 
7 ëþòîãî â ïàðêó ÊÏ² (ìåòðî «Ïî-
ë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò»).

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ñòàíî-

âèòü 1 000 ãðí â³ä êîìàíäè ³ 70 ãðí
â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî ó÷àñíèêà. Ä³-
òè çìàãàòèìóòüñÿ áåçêîøòîâíî �

Â Ãîëîñ³ºâî ïðîâåäóòü
«Êóáîê äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é»

Äàðíè÷àíè îáãîâîðèëè ïëàí áóä³âíèöòâà 
íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é

ÌÈÍÓËÎ¯ ñóáîòè ï³ä êåð³âíèöòâîì ãîëîâè Äàð-
íèöüêî¿ ÐÄÀ Ãåííàä³ÿ Ñ³íöîâà â³äáóëèñÿ êîíñóëü-
òàö³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ ó ôîðì³ ãðîìàäñüêîãî îáãî-
âîðåííÿ ç ïèòàííÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ íàâêîëî îçå-
ðà òà áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç äèòÿ÷èì ñàä-
êîì ³ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè íà âóë. Ìàëîçå-
ìåëüí³é, 75, 75-à, 75-á, 75-â, 75-ã ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³.

Çà ðåçóëüòàòàìè I-ãî åòàïó ãðîìàäñüêîãî îáãî-
âîðåííÿ íàïðàöüîâàíî ïðîòîêîë ³ç ïðîïîçèö³ÿìè
ìåøêàíö³â äî çàáóäîâíèêà ÒÎÂ «Á²Ê «Áåðåçíÿêè-
æèòëîáóä» ùîäî âèùåçàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ �

ÇÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Äåñíÿíñüê³é
ÐÄÀ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êðóãëîãî ñòîëó «Îäèí
ðàéîí — îäíà ìåòà». Êëþ÷îâîþ òåìîþ äëÿ îáãîâî-
ðåííÿ ñòàëî ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä. Òàêîæ ðîçãëÿíóëè íàãàëüí³ ïèòàííÿ ÎÑ-
Í³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, à ñàìå: ñòèõ³éíà òîðã³âëÿ,
ÿê³ñòü ïðèáèðàííÿ ï³ä’¿çä³â, áóä³âíèöòâî äèòÿ÷î¿
ïîë³êë³í³êè (âóë. Áóäèùàíñüêà, 8), äîáóäîâà ÇÍÇ
¹ 320 òà ³íøå.

«Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî Äåñíÿíñüêèé ðàéîí çà ðåé-
òèíãîì îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é ó 2015 ðîö³ ïîñ³â ïðèçîâå ì³ñöå. Çã³äíî
ç ðåéòèíãîâèìè ïîêàçíèêàìè, ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³ÿ çàéíÿëà ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ çà áàãàòüìà íàïðÿ-
ìàìè. Äëÿ òîãî, ùîá ìåøêàíö³ â³ä÷óâàëè óâàãó äî
ñåáå, íåîáõ³äíî âèð³øóâàòè ¿õí³ ïåðøî÷åðãîâ³ ïðîá-
ëåìè. Íàñàìïåðåä, öå ðàéîííà ë³êàðíÿ ç³ ñòàö³îíà-
ðîì,âëàñíèé ÐÀÖÑ.Îêð³ì öüîãî,ó ïëàíàõ íà 2016 ð³ê—
â³äêðèòòÿ Öåíòðó òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³. Çâè÷àéíî, âè-
ð³øèòè âñ³ íàãàëüí³ ïðîáëåìè îäðàçó íåìîæëèâî,
àëå ìè êðîê çà êðîêîì, ðåàëüíèìè ñïðàâàìè ïðî-
äîâæóºìî çì³íþâàòè íàø ðàéîí. Ëèøå ðóõàþ÷èñü
öèì øëÿõîì, â³í ìîæå ñòàòè ã³äíèì êîíêóðåíòîì
öåíòðàëüíèì ðàéîíàì ì³ñòà»,— ï³äêðåñëèâ ãîëîâà
Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Âàäèì Îíóôð³é÷óê �

Îäèí ðàéîí — îäíà ìåòà

ßÊ ÑÒÀËÎ â³äîìî íà çàñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, ó öüîìó ðîö³ çàïëà-
íîâàíå çàâåðøåííÿ ðîá³ò ç â³äíîâëåííÿ âåëîòðåêó ñòîëèö³, ÿêèé
ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 58-À. Íà-
ñòóïíèé êðîê â³äíîâëåííÿ — ïîâåðíåííÿ ïàì’ÿòêè ó âëàñí³ñòü ì³ñ-
òà.

Äåïóòàòè, çã³äíî ç äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàïëàíóâàëè
ï³äíÿòè ïèòàííÿ ïåðåäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèêîíàâöþ ðîá³ò
ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä ÓÊÁ» âæå íà íàéáëèæ÷îìó ïëåíàðíîìó çàñ³-
äàíí³ Êè¿âðàäè �

Ç 1 ÏÎ 29 ËÞÒÎÃÎ ó á³áë³îòåö³ ³ì. Ï. Òè÷èíè â³ä-
êðèòî áåçêîøòîâíèé äîñòóï äî ïîâíîòåêñòîâî¿ áà-
çè ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.

Äîñòóï íàäàºòüñÿ äî òàêèõ ðåñóðñ³â: ïîâíîòåê-
ñòîâ³ âåðñ³¿ óêðà¿íñüêèõ, ðîñ³éñüêèõ òà êèòàéñüêèõ
ãàçåò, æóðíàë³â, ñòàòèñòè÷íèõ çá³ðíèê³â, áàç äàíèõ
äèñåðòàö³é òà çá³ðíèê³â êîíôåðåíö³é; ïîâí³ åëåê-
òðîíí³ àðõ³âè ãàçåò «Ïðàâäà» (1917-2015), «Èçâåñ-
òèÿ» (1917-2015), «Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà» (1929-2015),
«Àðãóìåíòû è ôàêòû» (1983-2015) òà áåçë³÷ ³íøèõ;
áàçà äàíèõ EOL-Asia One (îïåðàòèâí³ äàí³, áóõãàë-
òåðñüêà çâ³òí³ñòü, ãîëîâí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
êîìïàí³é, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ íà ôîíäîâèõ á³ðæàõ ð³ç-
íèõ êðà¿í ñâ³òó); áàçà äàíèõ «Ïðåñ-Ð³äåð» (ïîâíî-
òåêñòîâ³ âåðñ³¿ ãàçåò ³ç ð³çíèõ êðà¿í); áàçà äàíèõ «Ãî-

ëîñ Àìåðèêè» (îô³ö³éí³ äîêóìåíòè îðãàí³â âëàäè
ÑØÀ).

Çà ³íôîðìàö³ºþ òà äëÿ ïîïåðåäíüîãî çàïèñó óñ³
îõî÷³ ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî á³áë³îòåêè çà àäðåñîþ:
âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 24 �

Âñÿ ïåð³îäèêà —
â îäí³é á³áë³îòåö³

«Ñêàæè ãðèïó «Í³» – îäÿãíè ìàñêó» 

ÑÜÎÃÎÄÍ² îá 11.00 ó âåñòèáþë³
ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò» â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ
«Ñêàæè ãðèïó «Í³» – îäÿãíè
ìàñêó».Óñ³ì áàæàþ÷èì âîëîíòåðè
áåçêîøòîâíî ðîçäàäóòü ìåäè÷í³
ìàñêè òà ³íôîðìàö³éí³ ëèñò³âêè
ïðî òå ÿê, ðîçï³çíàòè òà
âáåðåãòèñÿ â³ä ãðèïó, à òàêîæ
ïðîêîíñóëüòóþòü ç ïèòàíü ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàííÿ.

Îðãàí³çàòîðè çàõîäó ìàþòü íà ìåò³ ìàêñèìàëüíî ïî³íôîðìóâàòè
ëþäåé ÿê ìîæíà âáåðåãòè ñåáå â³ä ãðèïó òà äîâåñòè, ùî íîñèòè
ìàñêó â ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³ – öå çàõèñò íå ëèøå ñâîãî çäîðîâ’ÿ, àëå
é òèõ, õòî ïîðó÷.

²í³ö³àòîðàìè àêö³¿ âèñòóïèëà Ñîëîì’ÿíñüêà ÐÄÀ çà ï³äòðèìêè
ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí», ðàéîííîãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî
Õðåñòà òà ñîö³àëüíèõ ñëóæá Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó �
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