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Êâàäðàòí³ ìåòðè 
ïðîòè ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó

²ñòîð³ÿ ñòàä³îíó «Ñòàðò» ñâî-
¿ì ïî÷àòêîì íàãàäóº ÷èìàëî òà-
êèõ æå ïåðåòâîðåíü ³íøèõ êè¿â-
ñüêèõ ñòàä³îí³â. Ñïîðòèâíèé îá’ºêò
ïî âóë. Øîëóäåíêà, 26-28/4 ó öüî-
ìó ñåíñ³ º îäíèì ç óí³êàëüíèõ, áî
ðîçòàøîâàíèé â àêòèâíîìó ³ ãóñ-
òîíàñåëåíîìó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³, íåäàëåêî â³ä öåíòðó ì³ñ-
òà. Ó 2010 ðîö³ çàáóäîâíèêó ð³-
øåííÿì Êè¿âðàäè âèä³ëåíî 4,8
ãà ïëîù³ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàä³î-
íó, ïîáóäîâè òà îáñëóãîâóâàííÿ
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òà áàãà-
òîôóíêö³îíàëüíîãî îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñ³â. Âàðòî çàçíà-
÷èòè, ùî ô³ðìó-çàáóäîâíèê «Ãîë-
äåí Õàóñ» ïîâ’ÿçóâàëè ³ç Îëåêñ³-
ºì Àçàðîâèì, ñèíîì ñîðàòíèêà
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à Ìèêîëè Àçà-
ðîâà.

Òàê áè ³ çíèê ùå îäèí êè¿â-

ñüêèé îñåðåäîê ñïîðòó òà çäî-
ðîâ’ÿ, ÿêáè íå ãðîìàäñüê³ñòü. Æè-
òåë³ àêòèâíî ñòàëè íà çàõèñò ñòà-
ä³îíó ³ íå ïðîñòî æàë³ëèñÿ îäèí
îäíîìó ÷è ð³äíèì-çíàéîìèì,
àëå é îñêàðæóâàëè ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäè ó ñóäàõ, òà é ñàìó Êè¿âðà-
äó íå çàëèøàëè ó ñïîêî¿. Íàðåø-
ò³ ó áåðåçí³ 2015 ðîêó ñòîëè÷í³
äåïóòàòè ðîç³ðâàëè äîãîâ³ð îðåí-
äè ³ç çàáóäîâíèêîì «Ãîëäåí Õà-
óñ». Ãðîìàäà â³òàëà öå ð³øåííÿ.
Íàòîì³ñòü ³íâåñòîð, ó ñâîþ ÷åð-
ãó, çâåðíóâñÿ äî Ôåì³äè. ² íàðåø-
ò³ 11 âåðåñíÿ 2015 ðîêó Îêðóæ-
íèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä Êèºâà
ñêàñóâàâ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè ç
«Ãîëäåí Õàóñ». Òîä³ ñï³âêîîðäè-
íàòîð ãðîìàäÿíñüêî¿ ³í³ö³àòèâè
«Ñòàðò» Àííà Ñàðàï³îí âèñëîâè-
ëà, ì’ÿêî êàæó÷è, çäèâóâàííÿ òà-
êèì ð³øåííÿì ñóäó ³ ñâî¿ ñóìí³-
âè ùîäî ñóää³.

«Ñòàä³îí «Ñòàðò» çàëèøèòüñÿ
ó âëàñíîñò³ ãðîìàäè ì³ñòà, íåçâà-
æàþ÷è íà çààíãàæîâàí³ ð³øåííÿ
«ìîòèâîâàíèõ» ñóää³â,— çàçíà-
÷èâ òîä³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî.— Êè¿âñüêà âëàäà ðàçîì ç ãðî-
ìàäîþ íå äàäóòü áóäóâàòè «âè-
ñîòêè» íà ³ñòîðè÷íîìó ñòàä³îí³,
ÿê³ á ð³øåííÿ íå óõâàëþâàëè «ìî-
òèâîâàí³» ³íâåñòîðîì ñóää³. Ç íè-
ìè, ââàæàþ, çà òàêó «ðîáîòó» òðå-
áà ðîçáèðàòèñÿ ïî çàêîíó».

Îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ Îêðóæ-
íîãî àäì³íñóäó â Êè¿âñüêîìó àïå-
ëÿö³éíîìó ñóä³ áóëî óñï³øíèì äëÿ
ìåðà òà ãðîìàäè.Ó ãðóäí³ 2015 ðî-
êó äîãîâ³ð ç «Ãîëäåí Õàóñ» ñêàñî-
âàíî ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Ì³ñüêèé
ãîëîâà Êèºâà çàïåâíèâ, ùî çðî-
áèòü óñå, àáè íàñòóïíîãî ðîêó ñòà-
ä³îí ñòàâ êëþ÷îâîþ ëàíêîþ ñïîð-
òó ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

Çíàéòè ³ ïîêàðàòè
Ç òîãî ÷àñó ñòàä³îí äàðóº ðà-

ä³ñòü ³ áàäüîð³ñòü. Çîêðåìà íà çè-
ìîâ³ ñâÿòà òàì áóëî çàëèòî êîâ-
çàíêó, êîòðà â³äðàçó íàáóëà ïî-
ïóëÿðíîñò³.

Îäíàê ñïðàâó ç³ «Ñòàðòîì» íå
çàâåðøåíî, íàâïàêè: ìàëî äàòè
ïî ðóêàõ íå÷åñíèì çàáóäîâíè-
êàì, ïîòð³áíî çíàéòè ³ ïîêàðàòè
âñ³õ, õòî ðîçðîáëÿâ àáî ìàâ ïðè-
÷åòí³ñòü äî êîðóïö³éíèõ ñõåì. Öå,
îêð³ì ³íøîãî, äîçâîëèòü çáåðåã-
òè ³íø³ ñòàä³îíè ñòîëèö³ òà ³íøå
ìàéíî êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè.

Çà çâåðíåííÿì Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà Ãåíïðîêóðàòóðà ðîçïî÷àëà äî-
ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³-

íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ôàê-
òîì íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ îáî-
â’ÿçê³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ðåã³î-
íàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì. Êè-
ºâó ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ óìîâ äîãî-
âîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ñòàä³îíó
«Ñòàðò».

Ìåð ñòîëèö³ ïðèâ³òàâ íîâå çðó-
øåííÿ ó áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ:
«Ìè äîáèëèñÿ, ùîá ñòàä³îí ïî-
âåðíóëè êèÿíàì. Òåïåð îäíå ç âàæ-
ëèâèõ çàâäàíü — çíàéòè ³ ïðèòÿã-
íóòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ
ëþäåé — ÷èíîâíèê³â, ÷åðåç ÿêèõ
ìè ëåäü íå âòðàòèëè ñòàä³îí, ÿê³
ðîçáàçàðþâàëè êîìóíàëüíå ìàé-
íî ³ çåìëþ».

Öå º âàæëèâèì êðîêîì äî íî-
âî¿ ïåðåìîãè íàä çëî÷èíöÿìè,
ïåðåêîíàíèé ãîëîâà Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ÐÄÀ òà äåïóòàò Êè¿âðàäè
Îëåã Ãàðÿãà. Ïðî öå â³í íàïèñàâ
ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³: «Ìàºìî ïåð-
øèé êðîê äî íîâî¿ ïåðåìîãè íàä
çëî÷èíöÿìè, ³íàêøå íå ìîæó íà-
çâàòè ëþäåé, ÿê³ â³ääàëè çà áåçö³íü
ìàéíî ñòàä³îíó òðåò³ì îñîáàì».

Â³äòàê ïîºäíàííÿ ñèë ãðîìà-
äè ³ âëàäè, íà ïðèêëàä³ ñòàä³îíó
«Ñòàðò», íå ëèøå ìàº çèñê äëÿ êè-
ÿí, àëå é ñòàº åôåêòèâíîþ çáðîºþ
ïðîòè êîðóïö³¿. ², ÿê äîâåëà ³ñòî-
ð³ÿ ç³ «Ñòàðòîì», öå ùå é ñïðèÿº
çì³öíåííþ çäîðîâ’ÿ ìåøêàíö³â
ì³ñòà. Ñïîä³âàºìîñÿ, äîñâ³ä áóäå
ïîçèòèâíèì ³ ñòàíå ïîêàçîâèì
ïðèêëàäîì ïîäîëàííÿ íå÷èñòèõ
íà ðóêó îñ³á. Âàæëèâî òå, ùî ñï³ëü-
í³ çóñèëëÿ ìàþòü ðåçóëüòàò. Òîæ
äî íîâèõ ïåðåìîã! �

Íà îäíîìó ç â³äåîðåñóðñ³â ìåðåæ³ º ö³êàâèé ðî-
ëèê: äåê³ëüêà êè¿âñüêèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê, ì³æ
ÿêèõ íàâ³òü íå ñÿãàº ñîíÿ÷íå ñâ³òëî. Ìîæëèâî,
òàê ïîäîáàºòüñÿ çàáóäîâíèêàì, áî ïðèáóòêîâî.
Àëå ì³ñòî — öå íå ñàì³ õìàðî÷îñè, à é ïðîñò³ð,
îáëàøòîâàíèé äëÿ êîìôîðòó ìåøêàíö³â. Ïðè-
íàéìí³, òàêå çàâäàííÿ ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ
ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî òà éîãî êîìàíäà. ª ïåðø³ ðå-
çóëüòàòè: ñï³ëüíî ç ãðîìàäîþ âäàëîñÿ äîìîãòèñÿ
ðîçñë³äóâàííÿ ïî ñòàä³îíó «Ñòàðò».

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ì³ñòî çâ³ëüíèëè 
â³ä 160-òè íåçàêîííèõ 
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é

Çà ïåðøèé ì³ñÿöü íîâîãî ðîêó â Êè-

ºâ³ áóëî äåìîíòîâàíî ïîíàä 160 íå-

ëåãàëüíèõ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â. Ïðî öå

ïîâ³äîìëÿº êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî «Êè¿âðåêëàìà».

Ñåðåä äåìîíòîâàíèõ íåçàêîííèõ

ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é íàéá³ëüøó

ê³ëüê³ñòü ñòàíîâëÿòü îá’ºìíî-ïðîñòî-

ðîâ³ òóìáè (58), âèâ³ñêè (31) òà áàíå-

ðè (24). Òàêîæ ïðèáèðàëè ùèòè, äà-

õîâ³ êîíñòðóêö³¿, ëàéòïîñòåðè,êðîíø-

òåéíè òà ðåêëàìí³ çàñîáè ³íøèõ ôîð-

ìàò³â.ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» íàãàäóº,ùî

ó 2015 ðîö³ â ñòîëèö³ áóëî äåìîíòî-

âàíî ïîíàä 3,8 òèñÿ÷³ íåçàêîííî ðîç-

ì³ùåíèõ íîñ³¿â, ùî á³ëüøå í³æ óäâ³-

÷³ ïåðåâèùóº ïîêàçíèêè 2014 ðîêó.

Êè¿â çíîâó ãîòóºòüñÿ 
äî Íîâîãî ðîêó

Õòî íå âñòèã çàãàäàòè áàæàííÿ 31

ñ³÷íÿ, ìàòèìå ùå îäèí øàíñ. Ñòîëè-

öÿ ñâÿòêóâàòèìå êèòàéñüêèé Íîâèé

ð³ê. Çà ï³äòðèìêè Êè¿âðàäè íà âèõ³ä-

íèõ ìåøêàíö³ òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü

ïåðåíåñòèñÿ ó Ï³äíåáåñíó òà â³ä÷ó-

òè íà ñîá³ êîëîðèòí³ñòü òðàäèö³é ñõî-

äó.Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â îðãàí³çóþòü ìàé-

ñòåð-êëàñè ç áîéîâèõ ìèñòåöòâ óøó,

ÿðìàðîê ñòðàâ êèòàéñüêî¿ êóõí³,øîó-

êîíöåðò çà ó÷àñòþ ÿê ³íîçåìíèõ, òàê

³ óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê. Çâ³ñíî, íå îá³é-

äåòüñÿ áåç Êèòàéñüêîãî öèðêó òà Õî-

äè Äðàêîíà.

Äî ñëîâà, íà îðãàí³çàö³þ ôåñòè-

âàëþ íå âèòðà÷åíî æîäíî¿ êîï³éêè ç

äåðæàâíîãî áþäæåòó, óñå çà ðàõóíîê

ñïîíñîð³â.Â ðàìêàõ ñâÿòà òàêîæ ïëà-

íóºòüñÿ áëàãîä³éíà àêö³ÿ â³ä Êè¿â-

ðàäè «Äîïîìîæåìî ä³òêàì». Çàëó÷å-

í³ êîøòè áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà ïî-

òðåáè ä³òåé-ñèð³ò. Êèòàéñüêèé Íîâèé

ð³ê îá’ºäíàº íå ëèøå êèÿí, äîëó÷àòü-

ñÿ äî ñâÿòà ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ì³ñò

Óêðà¿íè.Ó ðàìêàõ çàõîäó â³äáóäåòü-

ñÿ òåëåì³ñò ì³æ Êèºâîì, Ëüâîâîì,

Îäåñîþ,Ïåê³íîì òà Øàíõàºì â ðåæè-

ì³ ðåàëüíîãî ÷àñó.Íàãàäàéìî,êèòàé-

ñüêèé Íîâèé ð³ê ñâÿòêóâàòèìóòü 6-7

ëþòîãî íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêîãî ÂÄÍÃ

(ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 1).

Àâòîáóñíèé ìàðøðóò
¹ 114 ïðàöþâàòèìå
äîâøå

Äëÿ ïîë³ïøåííÿ òðàíñïîðòíîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â æèòëîâîãî

ìàñèâó Òðîºùèíà ç 4 ëþòîãî â ðîáî-

÷³ äí³ íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ ¹ 114

(R) «âóë. Ìèëîñëàâñüêà — çàë³çíè÷-

íèé âîêçàë «Öåíòðàëüíèé» ó ðàíêî-

â³ ãîäèíè òðàíñïîðò ðîçïî÷èíàòèìå

ðîáîòó ðàí³øå. Ïåðøå â³äïðàâëåí-

íÿ â³ä ê³íöåâî¿ çóïèíêè «âóë. Ðàäóí-

ñüêà» çä³éñíþâàòèìåòüñÿ î 5.30, â³ä

çóïèíêè «Çàë³çíè÷íèé âîêçàë» — î

6.35.

Îçíàéîìèòèñü ç ðîçêëàäîì ðóõó

àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 114 (R) ìîæ-

íà íà ñàéò³ http://kpt. kiev. ua/ ó ðîç-

ä³ë³ «Ïàñàæèðàì — Ðîçêëàä ðóõó».

íîâèíè

Ñèëà ãðîìàäè — öå çäîðîâî!
� Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà çà çâåðíåííÿì ìåðà Êèºâà ðîçïî÷àëà äîñóäîâå 

ðîçñë³äóâàííÿ ïî ñòàä³îíó «Ñòàðò»

Çà çâåðíåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà Ãåíïðîêóðàòóðà ðîçïî÷àëà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè
ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÔÄÌ Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó ùîäî ðåàë³çàö³¿ óìîâ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ñòàä³îíó «Ñòàðò»
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹13 (1552) |ï’ÿòíèöÿ | 5 ëþòîãî 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про проведення 11.02.2016 пленарного засідання І сесії 
Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 75 від 1 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс#

цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської місткої ради, затверджено#
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстро#
ваного наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Провести�11�лютоо�2016�ро���о�10.00�пле-

нарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради

VIII�с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої

ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�4-й�поверх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�оранізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�підотов�и�та�проведення�пленар-

ноо�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

З.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої

місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозді-

лів�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�пра-

цівни�ів�се�оетаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���вста-

новленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

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

адміністрації) від 27 квітня 2012 року № 691 
«Про реалізацію проекту «Система відеонагляду за вулицями 

та площами навколо НСК «Олімпійський»
Розпорядження № 1157 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою уточнення назви проект#
ної документації «Система відеонагляду за вулицями та площами навколо НСК «Олімпійський», в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

У�заолов���та�п�н�тах�1,�2�розпорядження

ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27

�вітня�2012�ро���№ 691�«Про�реалізацію�про-

е�т��«Система�відеоналяд��за�в�лицями�та

площами�нав�оло�НСК�«Олімпійсь�ий»�слово

«площами»�замінити�словом�«майданами».

Голова В. Кличко

Про умови оплати праці заступника голови 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

Захарченка П. П.
Розпорядження № 1140 від 25 листопада 2015 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України: від 03 трав#
ня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» та від 09 березня 2006 року № 268
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» та враховуючи розпорядження Дарницької районної в місті Києві дер#
жавної адміністрації від 26 серпня 2015 року № 241# к «Про призначення Захарченка П. П.»:

1.�Взяти�до�відома,�що�Захарчен���Петр�

Петрович��присвоєно�7-й�ран�державноо

сл�жбовця.

2.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Захарчен�а�П.�П.�стаж�державної�сл�жби�ста-

ном�на�01�вересня�2015�ро���с�ладає�18�ро�ів

05�місяців�00�днів.

3.�Встановити�Захарчен���П.�П.��мови�опла-

ти�праці:�посадовий�о�лад�зідно�зі�штатним

розписом;

надбав���за�7-�й�ран�державноо�сл�жбов-

ця���розмірі�110,00�ривень;

надбав���за�висл���ро�ів���розмірі�25�відсот-

�ів�посадовоо�о�лад��з��рах�ванням�надбав-

�и�за�ран�державноо�сл�жбовця;

надбав���за�висо�і�досянення���праці���роз-

мірі�50�відсот�ів�посадовоо�о�лад��з��рах�-

ванням�надбав�и�за�ран�державноо�сл�жбов-

ця�та�надбав�и�за�висл���ро�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до переліку об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій
Розпорядження № 1156 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно#
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007
року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу#
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного
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 20 жовтня 2015 року № 78/2015), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

П�н�т�1�перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�за-

л�чення�інвестицій,�затвердженоо�розпоряджен-

ням�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29

листопада�2013�ро���№ 2163,�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�2�вважати�відповідно

п�н�том�1.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал 
на ділянці від вул. Глибочицької до вул. Набережно#

Хрещатицької у Подільському районі
Розпорядження № 1167 від 1 грудня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону
України «Про дорожній рух», з метою розширення та приведення до належного технічного стану дорожньо#
го покриття проїзної частини та тротуарів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�розроб���прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації�та�ви�онати�роботи�з�ре�он-

стр��ції�в�л.�Верхній�Вал�та�в�л.�Нижній�Вал�на

ділянці�від�в�л.�Глибочиць�ої�до�в�л.�Набереж-

но-Хрещатиць�ої���Подільсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ди-

ре�ція�б�дівництва�шляхово-транспортних�спо-

р�д�м.�Києва»�замовни�ом�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьоо�розпорядження.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�б�-

дівництва�шляхово-�транспортних�спор�д�

м.�Києва»���встановленом��поряд��:

3.1.�Визначити�на��он��рсних�торах�енеральні

прое�тн��та�б�дівельн��оранізації�для�ви�онання

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьоо�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроб���прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації,�проведення�її�е�спертизи

та�затвердження.

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

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

робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�блао�строю�міста�Києва,�затверджених

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

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Розробити�та�поодити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�м.�Києві�схем��оранізації�дорожньо-

о�р�х��на�період�ви�онання�робіт,�зазначених

в�п�н�ті�1�цьоо�розпорядження.

3.6.�Під�час���ладання�доовор��підряд��на

ви�онання�б�дівельних�робіт�обов’яз�ово�пе-

редбачити��мови�щодо�надання�підрядни�ом

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

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житловоо

забезпечення�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора
до реалізації інвестиційного проекту «Будівництво Wi#Fi мережі

в комунальних закладах охорони здоров’я 
територіальної громади міста Києва для надання послуги 

доступу до мережі Інтернет»
Розпорядження № 1173 від 3 грудня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По#
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно#транспортної ін#
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25 березня 2015 року № 264 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучен#
ня інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Будівництво Wi#Fi мережі в комунальних закладах охо#
рони здоров’я територіальної громади міста Києва для надання послуги доступу до мережі Інтернет», в ме#
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�реалізації�інвестиційно-

о�прое�т��«Б�дівництво�Wi-Fi�мережі�в��ом�-

нальних�за�ладах�охорони�здоров’я�територі-

альної�ромади�міста�Києва�для�надання�по-

сл�и�дост�п��до�мережі�Інтернет»�(прото�ол

постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�чен-

ню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,

ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�жит-

ловоо�та�нежитловоо�призначення,�незавер-

шеноо�б�дівництва,�інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри�міста�Києва�від�10�листопада

2015�ро���№ 79/2015)�ТОВАРИСТВО�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОНТЕНТ�ДЕ-

ЛІВЕРІ� НЕТВОРК»� (ідентифі�аційний� �од

38736443).

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���ласти

відповідний�інвестиційний�доовір�з�перемож-

цем��он��рс��та�замовни�ом�реалізації�прое�-

т� —�Департаментом�охорони�здоров’я�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першоо�заст�пни�а�олови�Київ-

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

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Центральна помісна релігійна громада євангельських 
християн#баптистів «Біблійна Церква «Дім Молитви» 

в Оболонському районі м. Києва»
Розпорядження № 1169 від 1 грудня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 02 листопада 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 01 листопада 2015
року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

міністрації)���встановленом��поряд���подати

до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

ційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�визна-

чених���п�н�ті�1�цьоо�розпорядження,�до�про-

рам�е�ономічноо�і�соціальноо�розвит���

м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Зареєстр�вати�Стат�т�реліійної�оранізації

«Центральна�помісна�реліійна�ромада�єван-

ельсь�их�християн-баптистів�«Біблійна�Цер�-

ва�«Дім�Молитви»�в�Оболонсь�ом��районі�м.

Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми
забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення

житлових умов, на 2016—2018 роки
Розпорядження № 1172 від 3 грудня 2015 року

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Ки#
ївської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та вико#
нання міських цільових програм у місті Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Схвалити�прое�т�Компле�сної�місь�ої�цільо-

вої�прорами�забезпечення�житлом�ромадян,

я�і�потреб�ють�поліпшення�житлових��мов,�на

2016—2018�ро�и,�що�додається.

2.�Департамент��б�дівництва�та�житловоо�за-

безпечення�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

ції)�винести�на�ромадсь�е�обоворення�прое�т

Компле�сної�місь�ої�цільової�прорами�забезпе-

чення�житлом�ромадян,�я�і�потреб�ють�поліп-

шення�житлових��мов,�на�2016—2018�ро�и.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житловоо�за-

безпечення�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

трації)�забезпечити�подання�на�розляд�Київ-

сь�ій�місь�ій�раді�прое�т��рішення�«Про�затвер-

дження�Компле�сної�місь�ої�цільової�прора-

ми�забезпечення�житлом�ромадян,�я�і�потре-

б�ють�поліпшення�житлових��мов,�на�2016—

2018�ро�и».

4.�Департамент��б�дівництва�та�житловоо�за-

безпечення�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої

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

визначати�обся�фінанс�вання�на�здійснення�за-

ходів�з�реалізації�Компле�сної�прорами�в�межах

бюджетних�призначень,�встановлених�по�азни-

�ами�бюджет��та�Прорами�е�ономічноо�і�соці-

альноо�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі�.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�зідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про схвалення проекту Програми використання 
та охорони земель міста Києва на 2016—2020 роки

Розпорядження № 1179 від 3 грудня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статті 178 Земельного кодексу України, враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року
№ 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»,
з метою забезпечення інтегрованого розвитку соціально орієнтованого землекористування на засадах рин#
кової економіки, підвищення ефективності використання та охорони земельних ресурсів у місті Києві:

1.�Схвалити�прое�т�Прорами�ви�ористан-

ня�та�охорони�земель�міста�Києва�на�2016—

2020�ро�и�(далі —�прое�т�Прорами),�що�до-

дається.

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

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Винести�прое�т�Прорами�на�обово-

рення�на�ромадсь�і�сл�хання.

2.2.�За�рез�льтатами�ромадсь�их�сл�хань

забезпечити�подання�прое�т��Прорами�на

розляд�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

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

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

ділом�обов’яз�ів.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про схвалення проекту міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на 2016—2018 роки

Розпорядження № 1178 від 3 грудня 2015 року
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України

«Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�місь�ої�цільової�прора-

ми�«Соціальне�партнерство»�на�2016—2018�ро-

�и»,�що�додається.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�подати

прое�т�місь�ої�цільової�прорами�«Соціальне

партнерство»�на�2016—2018�ро�и�на�розляд

та�затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

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

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

�оо�М.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про схвалення проекту Міської цільової програми 
«Управління об’єктами комунальної власності територіальної

громади міста Києва на 2016—2018 роки»
Розпорядження № 1175 від 3 грудня 2015 року

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Ки#
ївської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та вико#
нання міських цільових програм у місті Києві»:

1.�Схвалити�прое�т�Місь�ої�цільової�прора-

ми�«Управління�об’є�тами��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�ромади�міста�Києва�на

2016—2018�ро�и»,�що�додається.

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

єва�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

печити�в��становленом��поряд���обоворення

прое�т��Місь�ої�цільової�прорами�«Управління

об’є�тами��ом�нальної�власності�територіальної

ромади�міста�Києва�на�2016—2018�ро�и».

3.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

Києва�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

підот�вати�та�в��становленом��поряд���пода-

ти�на�затвердження�Київсь�ій�місь�ій�раді�про-

е�т�рішення�«Про�Місь���цільов��прорам�

«Управління�об’є�тами��ом�нальної�власності

територіальної�ромади�міста�Києва�на�2016—

-2018�ро�и».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

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

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

�оо�М.�Б.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження Положення про управління матеріального 
та господарського забезпечення апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1196 від 9 грудня 2015 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто#герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»», Положення про апарат виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
від 07 вересня 2011 року № 1627, та враховуючи розпорядження Київського міського голови від 20 січня 2015
року № 22 «Про зміни в структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації)»:

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

теріальноо�та�осподарсь�оо�забезпечення

апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�що�додається.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність:

— п�н�т�2�розпорядження�ви�онавчоо�ор-

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

державної�адміністрації)�від�18�липня�2012�ро-

���№ 1252�«Про�затвердження�положень�про

�правління�апарат��ви�онавчоо�оран��Київ-

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

адміністрації)»;

— розпорядження�ви�онавчоо�оран��Київ-

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

адміністрації)�від�29�листопада�2014�ро���№ 1217

«Про�внесення�змін�до�Положення�про��прав-

ління�матеріально-технічноо�та�осподарсь�о-

о�забезпечення�апарат��ви�онавчоо�оран�

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

жавної�адміністрації)».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчоо�оран�

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

адміністрації)

09.12.2015�№1196

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління матеріального та господарського 

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

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.�Управління�матеріальноо�та�осподарсь�оо�забезпечення�апарат��ви�онавчоо�оран��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Управління)�є�стр��т�рним�під-

розділом�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).�Управління��творено�з�метою�оранізації�матеріальноо�та�осподарсь�оо�забезпечення�ді-

яльності�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�та�підпоряд�ов�ється�безпосередньо��ерівни�ові�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої

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

2.�У�своїй�діяльності�Управління��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�а�тами�Президен-

та�У�раїни,�Верховної�Ради�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

порядженнями�Київсь�оо�місь�оо�олови�та�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�а�тами,�а�та�ож�цим�Положенням.

2.�ЗАВДАННЯ�УПРАВЛІННЯ

2.�Основними�завданнями�Управління�є:

2.1.�Матеріальне�та�осподарсь�е�забезпечення�ефе�тивної�і�безперебійної�роботи�Київсь�оо

місь�оо�олови,�першоо�заст�пни�а�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ів

олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�а�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�працівни�ів�апарат��ви�онавчоо�оран�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�створення�належних��мов�праці

шляхом�реалізації�осподарсь�их�ф�н�цій,�по�ладених�на�Управління,�і�прийняття�необхідних�для

цьоо��правлінсь�их�рішень,�в�межах�фінанс�вання�на�поточний�рі�.

2.2.�Забезпечення�інженерно-технічноо�обсл�ов�вання��омп’ютерної�техні�и,�засобів�зв’яз���і�те-

ле�ом�ні�ацій.

2.3.�Забезпечення�ефе�тивноо�ви�ористання�бюджетних��оштів�за�бюджетними�прорамами,

відповідальним�ви�онавцем�я�их�визначено�Управління.

2.4.�Розроблення�заходів,�спрямованих�на�підвищення�ефе�тивності�ви�ористання�в�апараті�ви-

�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�матеріальних�ре-

с�рсів.

2.5.�Збір,�аналіз�і��заальнення�інформації,�наданої�стр��т�рними�підрозділами�апарат��ви�онав-

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�щодо�потреби�в�ма-

теріальних�засобах�(�анцелярсь�е�приладдя,�папір,�осподарсь�і�товари,�поб�това�техні�а,��омп’ю-

терна�техні�а,��опіювальна�техні�а,�витратні�матеріали,�засоби�зв’яз���і�теле�ом�ні�ацій�тощо).

2.6.�Форм�вання�та�надання�пропозицій��ерівни���апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�бюджетних�запитів�до�прое�т��бюджет��міста�Ки-

єва�на�наст�пний�рі��за�бюджетними�прорамами�оловноо�розпорядни�а�бюджетних��оштів.

2.7.�Збір,�аналіз�і��заальнення�пропозицій�до�річноо�план��за��півель�стосовно�за��півель��ан-

целярсь�оо�приладдя,�папер�,�осподарсь�их�товарів,�штемпельної�прод��ції,�технічних�засобів,

запасних�частин,�поб�тової�техні�и,��омп’ютерної�техні�и,�витратних�матеріалів,�засобів�зв’яз���та

інших�матеріальних�рес�рсів�від�стр��т�рних�підрозділів�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�всіх�необхідних�посл��для�забезпечення�без-

перебійної�роботи�апарат��і�передача�цих�пропозицій��правлінню�б�халтерсь�оо�облі���та�звітно-

сті�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для

розляд��та�прийняття�рішення��омітетом�з��он��рсних�торів�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для�оранізації�та�проведення�торів,�робіт�і

посл��за�рах�но���оштів�місь�оо�бюджет�.

2.8.�Участь���роботі��омітет��з��он��рсних�торів�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для�оранізації�та�проведення�торів,�робіт�і�посл��за

рах�но���оштів�місь�оо�бюджет��з�питань�матеріальноо�забезпечення�роботи�апарат��ви�онавчо-

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

2.9.�Забезпечення�стр��т�рних�підрозділів�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�матеріальними�засобами�(�анцелярсь�е�приладдя,�папір,

осподарсь�і�товари,�поб�това�техні�а,��омп’ютерна�техні�а,��опіювальна�техні�а,�технічні�засоби,�ви-

тратні�матеріали,�засоби�зв’яз���тощо)�відповідно�до�затверджених�норм.

2.10.�Здійснення�облі���матеріальних�засобів,�проведення�розподіл��і�за�ріплення��омп’ютерної,

офісної,��опіювальної,�поб�тової�техні�и�за�працівни�ами�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

2.11.�Підтримання�в�належном��робочом��стані��омп’ютерної�техні�и,�теле�ом�ні�аційних�систем

та�засобів�зв’яз��,�здійснення�постійноо��онтролю�за�їх�належною�е�спл�атацією.
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2.12.�Забезпечення�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�всіма�видами�зв’яз��,��онтроль�за�роботою�вн�трішньої�АТС,�«У�ртеле�ома»�та

«У�р�ома».

2.13.�Здійснення�належноо�оформлення�первинних�до��ментів�на�приймання,�зберіання,�вида-

ч��і�списання�матеріальних�засобів,�за�ріплених�за�посадовими�особами�апарат��ви�онавчоо�ор-

ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�і�не�придатні�для�подаль-

шоо�ви�ористання.

2.14.�Участь���проведенні�інвентаризації�матеріальних�цінностей,�що�переб�вають�на�балансі�апа-

рат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.15.�Оранізація�та�підотов�а�дооворів�про�здійснення�за��півель�посл��з�перевезення�паса-

жирів�наземним�транспортом�поза�роз�ладом�(транспортні�посл�и�для�сл�жбових�поїздо�)�з�ме-

тою�транспортноо�обсл�ов�вання�Київсь�оо�місь�оо�олови,�першоо�заст�пни�а�олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ів�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерів-

ни�а�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

�ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�та�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�і�здійснення�відповідноо��онтролю.

2.15.1.�Підотов�а�спис���осіб�із�зраз�ами�їх�підписів,�я�і�мають�право�ви�ли��,��орист�вання�ав-

томобілем�(автомобілями)�та�оформлення�подорожньоо�листа,�а�та�ож�внесення�відповідних�змін

до�спис��.

2.16.�Здійснення��онтролю�за�я�істю�наданих�посл��та�належним�чином�оформлення�до��мен-

тів,�зо�рема:

— посл�и�паліт�рні�та�посл�и�пов’язані�з�оправлянням�(брош�р�вальні,�паліт�рні�та��опіюваль-

но-розмнож�вальні);

— посл�и�із�прання�та�хімічної�чист�и;

— заальнодост�пні�(�ніверсальні)�та�інші�теле�ом�ні�аційні�посл�и;

— посл�и�з�тепло-,�водо-,�еле�тропостачання;

— посл�и�відправлення�письмової��ореспонденції;

— посл�и�охорони;

— інші�посл�и.

2.17.�Підотов�а�дооворів�по�матеріальном��та�осподарсь�ом��забезпеченню�апарат��ви�онав-

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��онтроль�за�їх�ви-

�онанням.

2.18.�Здійснення�облі���і��онтролю�проп�с���матеріальних�цінностей�та�транспортних�засобів�на

територію�адмінб�дівлі�на�в�лиці�Хрещати�,�36.

2.19.�Забезпечення�розміщення�стр��т�рних�підрозділів�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�створення�належних��мов�для�праці�спів-

робітни�ів�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�а�саме:�забезпечення�робочим�місцем,�меблями,�обладнанням,��анцелярсь�им�приладдям,

засобами�зв’яз���і�теле�ом�ні�ацій,��омп’ютерною,��опіювальною�техні�ою�тощо.

2.20.�Здійснення��онтролю�за�технічним�станом�та�дотриманням�правил�е�спл�атації�і�переміщен-

ня�матеріальних�цінностей,�переданих�стр��т�рним�підрозділам�апарат��ви�онавчоо�оран��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�матеріально�відповідальним�особам.

2.21.�Забезпечення�дотримання�в�апараті�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�вимо�за�онодавства���сфері�охорони�праці�та�пожежної�безпе�и.

2.22.�Оранізація�та�ведення�осподарсь�их�справ�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої

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

ведення�облі��,�видачі�та�зберіання�матеріальних�цінностей;�забезпечення�безперебійної�робо-

ти��омп’ютерів,�технічних�засобів�(�опіювальних�і�фа�симільних�апаратів),�інженерно-технічних,�те-

ле�ом�ні�аційних�систем�та�засобів�зв’яз��,�що�знаходяться���приміщеннях,���я�их�розміщено�апа-

рат�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�здійснен-

ня�їх�ремонт�;�ведення�їх�облі��,�зберіання,�видачі�та�списання�і�по�ладання�матеріальної�відпові-

дальності�за�їх�збереження;

�часть���вирішенні�питань�із�забезпечення��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�апарат��ви�онавчо-

о�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�телефонами�АТС-10,�АТС-

100�та�ВЧ;

забезпечення�ремонт��телевізійної�та�радіоапарат�ри,�ремонт��ортехні�и�та�поб�тових�прила-

дів,�що�переб�вають�на�балансі�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації);

заправ�а�та�відновлення��артриджів�до�лазерних�та�стр�меневих�принтерів�та��серо�сів;

забезпечення�безперебійної�роботи�та�правильне��орист�вання��ондиціонерами�повітря,�здійс-

нення��онтролю�за�їх�е�спл�атацією�відповідно�до�технічних��мов;

забезпечення��опіювання�матеріалів;

проведення�щорічної�підпис�и�періодичних�видань,�необхідних�для�роботи�апарат��ви�онавчоо

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

�часть,�в�межах��омпетенції,���заходах,�що�проводяться�апаратом�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

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

забезпечення�наородною�та��віт�овою�прод��цією��правління�по�роботі�з�персоналом�апарат�

ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

вжиття�заходів�з��тримання�сл�жбових�приміщень�в�належном��санітарно-іієнічном��та�проти-

пожежном��стані;

оранізація�проведення�поточних�ремонтів�сл�жбових�приміщень�апарат��ви�онавчоо�оран��Ки-

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

підотов�а�пропозицій�щодо�придбання�та�розподіл��меблів,�обладнання,�осподарсь�оо�інвен-

тарю�тощо�для�забезпечення�роботи�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

3.�ПРАВА�УПРАВЛІННЯ

3.�Для�реалізації�завдань�та�ви�онання�повноважень,�передбачених�цим�Положенням,�іншими

нормативними�а�тами,�Управління�має�право:

3.1.�Одерж�вати�інформацію,�до��менти�і�матеріали�від�стр��т�рних�підрозділів�апарат��ви�онав-

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань,�що�відно-

сяться�до��омпетенції�Управління.

3.2.�Брати��часть���нарадах�та�семінарах�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Управління.

3.3.�В�межах��омпетенції�с�ли�ати���встановленом��поряд���наради.

3.4.�За�дор�ченням�Київсь�оо�місь�оо�олови,�першоо�заст�пни�а�олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�заст�пни�ів�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�а�апара-

т��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�розлядати

та�надавати�відповіді�на�запити�та�листи�з�питань,�я�і�відносяться�до��омпетенції�Управління.

4.�СТРУКТУРА�ТА�ОРГАНІЗАЦІЯ�РОБОТИ�УПРАВЛІННЯ

4.1.�Управління�очолює�начальни�,�я�оо�призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади�Київсь�ий

місь�ий�олова�за�поданням��ерівни�а�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

На�посад��начальни�а�Управління�призначається�особа�з�вищою�освітою�за�освітньо-�валіфі�а-

ційним�рівнем�спеціаліста�або�маістра�та�я�а�має�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�дер-

жавної�сл�жби�не�менш�я��три�ро�и�або�має�пра�тичний�досвід�роботи�на��ерівних�посадах�не�менш

я��п’ять�ро�ів.�

4.2.�Начальни��Управління:

4.2.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�Управління,�несе�персональн��відповідальність�за�ви�онан-

ня�по�ладених�на�Управління�завдань,�визначає�ф�н�ції�та�ст�пінь�відповідальності�своо�заст�пни-

�а,��ерівни�ів�відділів,��онтролює�робот��відділів�Управління�та�забезпеч�є�підвищення�ділової��ва-

ліфі�ації�працівни�ів;

4.2.2.�Вносить�на�розляд�Київсь�оо�місь�оо�олови�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчоо�оран��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�ти�розпорядчих�до��ментів�з

питань,�що�належать�до��омпетенції�Управління;

4.2.3.�Забезпеч�є�ви�онання�дор�чень�Київсь�оо�місь�оо�олови�та��ерівни�а�апарат��ви�онав-

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�перспе�тивних�і�поточ-

них�планів�діяльності�Управління;

4.2.4.�Гот�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���Положення�про�Управління,�йоо

стр��т�р��та�внесення�змін�до�них,�затвердж�є�положення�про�відділи�Управління�та�посадові�інст-

р��ції�працівни�ів;

4.2.5.�Подає�пропозиції��ерівни�ові�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�призначення,�звільнення�з�посади�та�переміщення�працівни-

�ів�Управління,�своєчасне�заміщення�ва�ансій,�заохочення�та�на�ладання�стянень;

4.2.6.�У�процесі�ви�онання�завдань,�по�ладених�на�Управління,�забезпеч�є�співробітництво�з�ін-

шими�стр��т�рними�підрозділами�апарат��та�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в�місті�Ки-

єві�державними�адміністраціями�з�питань,�що�належать�до�йоо��омпетенції;

4.2.7.�Здійснює�інші�повноваження�відповідно�до�цьоо�Положення,�а�та�ож�по�ладених�завдань,

визначених�о�ремими�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�оо�місь�оо�о-

лови�та�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.3.�Начальни��Управління�має�заст�пни�а,�я�оо�за�йоо�поданням,�поодженим��ерівни�ом�апа-

рат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�призна-

чає�на�посад��та�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий�олова�в��становленом��поряд��.

4.4.�Працівни�и�Управління�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад���встановленом�

поряд���за�поданням�начальни�а�Управління.

4.5.�Для�здійснення�ф�н�цій,�по�ладених�на�Управління,�начальни��та�працівни�и�Управління�на-

діляються�правами,�ви�он�ють�обов’яз�и�і�нес�ть�відповідальність�відповідно�до�нормативно-пра-

вових�а�тів,�що�ре�люють�порядо��і��мови�проходження�державної�сл�жби,�а�та�ож�Правил�вн�т-

рішньоо�тр�довоо�розпоряд���в�ви�онавчом��орані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації)�і�цьоо�Положення.

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

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

4.7.�Витрати�на��тримання�Управління�проводяться�за�рах�но��видат�ів,�що�виділяються�для

�тримання�апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

Керівник апарату В. Бондаренко

Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми
розвитку транспортної інфраструктури на 2016—2018 роки

Розпорядження № 1176 від 3 грудня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статі 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», по#

станови Кабінету міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадсько#
сті у формуванні та реалізації державної політики», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 ро#
ку № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Ки#
єві», з метою забезпечення досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Стратегії розвит#
ку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060,
щодо розвитку та надійного функціонування транспортної інфраструктури в м. Києві:

1.�Схвалити�прое�т�Компле�сної�місь�ої�цільо-

вої�прорами�розвит���транспортної�інфра-

стр��т�ри�на�2016—2018�ро�и,�що�додається.

2.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

винести�прое�т�Компле�сної�місь�ої�цільової�про-

рами�розвит���транспортної�інфрастр��т�ри�на

2016—2018�ро�и�на�ромадсь�е�обоворення;

за�рез�льтатами�ромадсь�оо�обоворен-

ня�подати�прое�т�Компле�сної�місь�ої�цільової

прорами�розвит���транспортної�інфрастр��т�-

ри�на�2016—2018�ро�и�на�розляд�та�затвер-

дження�Київсь�ої�місь�ої�ради;

визначити�обся�фінанс�вання�та�здійснен-

ня�заходів�з�реалізації�Компле�сної�місь�ої�ці-

льової�прорами�в�межах�бюджетних�призна-

чень,�встановлених�по�азни�ами�бюджет��

м.�Києва�на�відповідний�рі�.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першоо�заст�пни�а�олови�Ки-

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

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про схвалення проекту Міської цільової комплексної програми
профілактики та протидії злочинності в місті Києві 

«Безпечна столиця» на 2016—2018 роки
Розпорядження № 1180 від 3 грудня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок
розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»:

1.�Схвалити�прое�т�Місь�ої�цільової��омпле�с-

ної�прорами�профіла�ти�и�та�протидії�злочин-

ності�в�місті�Києві�«Безпечна�столиця»�на�2016—

2018�ро�и,�що�додається.

2.�Апарат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

трації)�подати�на�розляд�та�затвердження�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рішення�«Про�за-

твердження�Місь�ої�цільової��омпле�сної�про-

рами�профіла�ти�и�та�протидії�злочинності�в

місті�Києві�«Безпечна�столиця»�на�2016—2018

ро�и».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоряджен-

ня�залишаю�за�собою.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про утворення комісії з перевірки стану функціонування 
(створення, модернізація та розвиток) 

інформаційно�комунікаційних систем та систем захисту 
інформації в Департаменті містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1119 від 16 листопада 2015 року
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Утворити��омісію�з�перевір�и�стан��ф�н�-

ціон�вання�(створення,�модернізація�та�роз-

вито�)�інформаційно-�ом�ні�аційних�систем�та

систем�захист��інформації�в�Департаменті�міс-

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

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

жавної�адміністрації)�(далі�—�Комісія)�та�за-

твердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії�провести�перевір���стан��ф�н�ціо-

н�вання�(створення,�модернізація�та�розвито�)

інформаційно-�ом�ні�аційних�систем�та�сис-

тем�захист��інформації�в�Департаменті�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�в�том��числі���ладених

��од,�ви�онання�вимо��а�тів�за�онодавства,�ін-

ших�ор�анізаційно-розпорядчих�до��ментів�з

питань�інформаційно-�ом�ні�аційних�систем

та�систем�захист��інформації���термін�до�20

листопада�2015�ро��.

3.�Комісії�за�рез�льтатами�перевір�и�подати

письмовий�звіт�першом��заст�пни����олови

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

нов��І.�В.

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

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

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

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про утворення робочої групи з питань реалізації проекту 
регіонального розвитку «Будівництво Другої нитки головного

міського каналізаційного колектора в м. Києві»
Розпорядження № 1120 від 16 листопада 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та на виконання протокольного рі�
шення від 15 вересня 2015 року за підсумками селекторної наради з питань погашення заборгованості із за�
робітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізації проектів, які фінансуються за рахунок державно�
го фонду регіонального розвитку у 2015 році, а також ходу прийому/здачі збудованих фортифікаційних спо�
руд, проведеної під головуванням Віце�прем’єр�міністра України — Міністра регіонального розвитку, будів�
ництва та житлово�комунального господарства України Зубка Г. Г., з метою забезпечення проведення моні�
торингу за реалізацією поданого до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово�комуналь�
ного господарства України проекту регіонального розвитку «Будівництво Другої нитки головного міського
каналізаційного колектора в м. Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�питань�реаліза-

ції�прое�т��ре�іонально�о�розвит���«Б�дівниц-

тво�Др��ої�нит�и��оловно�о�місь�о�о��аналіза-

ційно�о��оле�тора�в�м.�Києві»�та�затвердити�її

персональний�с�лад,�що�додається�(далі —�Ро-

боча��р�па).

2.�Робочій��р�пі�звіт�вати�в��становленом�

поряд���Міністерств��ре�іонально�о�розвит��,

б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��осподар-

ства�У�раїни�щодо�стан��ви�ористання��оштів

державно�о�фонд��ре�іонально�о�розвит���по

реалізації�прое�т��ре�іонально�о�розвит���«Б�-

дівництво�Др��ої�нит�и��оловно�о�місь�о�о��а-

налізаційно�о��оле�тора�в�м.�Києві».

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

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

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада християн віри євангельської 

«Церква Динамо» у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 1121 від 16 листопада 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 22 вересня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 20 липня 2015 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�християн�віри�єван�ельсь�ої

«Цер�ва�Динамо»���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�то�додається.

Голова В. Кличко

Про проведення конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації інвестиційного проекту 

«Будівництво офісно�житлового 
комплексу з вбудованими приміщеннями торговельного 

призначення, паркінгом та реконструкцією існуючих сходів 
на вул. Лук’янівській, 5»

Розпорядження № 1168 від 1 грудня 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 рішень 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 (протоколи від 30 травня 2012 року № 22/2012 та від 18 серпня 2015 року № 75/2015), з метою під�
вищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

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

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

2.�Визначити�Шевчен�івсь���районн��в�міс-

ті�Києві�державн��адміністрацію�замовни�ом

реалізації�інвестиційно�о�прое�т��«Б�дівниц-

тво�офісно-житлово�о��омпле�с��з�вб�довани-

ми�приміщеннями�тор�овельно�о�призначен-

ня,�пар�ін�ом�та�ре�онстр��цією�існ�ючих�схо-

дів�на�в�л.�Л��’янівсь�ій,�5».

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство

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

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

сь�е�інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під-

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

ведення�інвестиційно�о��он��рс�.

4.�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»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

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

ції�за�об’є�тами�інвест�вання,�зазначеними��

перелі��.

4.2.�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)�та�Шевчен�івсь�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією�в��станов-

леном��поряд��.

4.3.�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�а-

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

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

���для�під�отов�и��мов��он��рс�.

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�ра-

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

ції),�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�за�запитами��ом�-

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�техні-

�о-е�ономічних�по�азни�ів�щодо�реалізації

інвестиційно�о�прое�т�.

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

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

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

нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва�в��становленом��поряд���про-

вести��он��рс�із�зал�чення�інвестора.

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)

01.12.2015�№�1168

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�офісно-житлово�о��омпле�с��з�вб�дованими�приміщеннями�тор�овельно�о�при-

значення,�пар�ін�ом�та�ре�онстр��цією�існ�ючих�сходів�на�в�л.�Л��’янівсь�ій,�5.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження акта приймання�передачі відомчого 
гуртожитку на вул. Гарматній, 25 в комунальну власність 

територіальної громади міста Києва та до сфери управління 
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 1164 від 1 грудня 2015 року
Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно�

сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо�
дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 02 червня 2014 року № 685 «Про безоплатне прийняття відомчого гуртожит�
ку, зовнішніх інженерних мереж Державного видавництва «Преса України» Державного управління справа�
ми до комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 листопада 2012 року
№ 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної грома�
ди міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

домчо�о���ртожит���на�в�л.�Гарматній,�25�в��о-

м�нальн��власність�територіальної��ромади

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

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

трації,�що�додається.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про переведення жилих приміщень квартири № 2�70 
в житловому будинку № 4 на вул. Регенераторній 

у Дніпровському районі у нежилі
Розпорядження № 1199 від 9 грудня 2015 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд�
ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013 ро�
ку № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянина від 04 серпня 2014 року, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1.�Перевести,�я��винято�,�жилі�приміщення

�вартири�№ 2-70,�я�і�знаходяться�на�першо-

м��поверсі�в�житловом��б�дин���№ 4�на�в�л.�Ре-

�енераторній���Дніпровсь�ом��районі,���нежи-

лі,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпо-

рядження.

2.�Громадянин��Геннадію�Гри�орійович�:

2.1.�Здійснити�прое�т�вання�та�ре�онстр��-



цію�частини�першо�о�поверх��(�олишня��вар-

тира�№ 2-70)�житлово�о�б�дин���№ 4�на�в�л.

Ре�енераторній���Дніпровсь�ом��районі�під��о-

фейню�з�влашт�ванням�о�ремо�о�вход�.

2.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання�ре-

�онстр��ції.

2.3.�Розробити�та�затвердити�в��становлено-

м��поряд���прое�тн��до��ментацію.

2.4.�До�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��ції�вирі-

шити�питання�пайової��часті���створенні�соціаль-

ної�та�інженерно-транспоріної�інфрастр��т�ри

міста�Києва���встановленом��поряд��.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�м.�Києва.�затверджених�рішенням

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

№ 1051/1051.

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

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

робіт.

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

дження�по�ласти�на��олов��Дніпровсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�Горб�-

нова�Я.�В.

Голова В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
5 ëþòîãî 2016 ð.
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Про надання земельної ділянки санітарно�епідеміологічній
станції Державного управління справами для експлуатації

та обслуговування будівель та споруд на вул. Академіка 
Заболотного, 15 у Голосіївському районі м. Києва

Розпорядження № 1216 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Санітарно�епіде�
міологічної станції Державного управління справами від 15 жовтня 2015 року № 01/03�07/566, враховуючи
рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2015 року № 175/2078 «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки санітарно�епідеміологічної станції Державного управління справами
для експлуатації та обслуговування будівель та споруд на вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському
районі м. Києва», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�санітарно-епідеміоло�ічній�станції

Державно�о��правління�справами,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження,�в�постій-

не��орист�вання�земельн��ділян���площею�3,9032

�а�(�адастровий�номер�8000000000:79:110:0025)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�та

спор�д�на�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�15���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель�держав-

ної�власності�за�рах�но��місь�их�земель,�не�на-

даних���власність�чи��орист�вання�(�ате�орія�зе-

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

ви,�справа�Д-7098).

2.�Санітарно-епідеміоло�ічній�станції�Дер-

жавно�о��правління�справами:�

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

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

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

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

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

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

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від�20

серпня�2015�ро���№10789/0/01/19-15,�Головно-

�о��правління�Держ�ео�адастр����м.�Києві�від�17

вересня�2015�ро���№19-26-7777.31-3202/20-15.

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

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

н��ділян�����поряд��,�встановленом��За�оном

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

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

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

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

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

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о�Коде�с��У�раїни.

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’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про надання земельної ділянки 
Санітарно�епідеміологічній станції Державного управління

справами для експлуатації та обслуговування адміністративної
будівлі на вул. Академіка Заболотного, 15 

у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 1217 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 92. 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Санітарно�епіде�
міологічної станції Державного управління справами від 15 жовтня 2015 року № 01/03�07/565, враховуючи
рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2015 року № 175/2079 «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки санітарно�епідеміологічної станції Державного управління справами
для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіїв�
ському районі м. Києва», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�Санітарно-епідеміоло�ічній�станції

Державно�о��правління�справами,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження,�в�постій-

не��орист�вання�земельн��ділян���площею�0,6175

�а�(�адастровий�номер�8000000000:79:110:0026)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністра-

тивної�б�дівлі�на�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�15

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель�дер-

жавної�власності�за�рах�но��місь�их�земель,�не

наданих���власність�чи��орист�вання�(�ате�орія�зе-

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

ви,�справа�Д-7099).

2.�Санітарно-епідеміоло�ічній�станції�Держав-

но�о��правління�справами:�

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

відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах

земельної�ділян�и.

2.3.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд��.

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

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від�20

серпня�2015�ро���№ 10790/0/01/19-15,�Голов-

но�о� �правління� Держ�ео�адастр�� ��

м.�Києві�від�14�вересня�2015�ро���№ 19-26-

7777.31-3070/20-15.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�постійно�о��орист�вання�на�зе-

мельн��ділян�����поряд��,�встановленом��За-

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

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

жень».

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

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

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

до��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визна-

ченом��чинним�за�онодавством�У�раїни.

3.�Попередити�земле�орист�вача,�що�право

�орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�141,�143�Земель-

но�о�Коде�с��У�раїни.

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

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

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

лом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16 квітня 
2008 року № 555 та від 16 квітня 2008 року № 556

Розпорядження № 1163 від 1 грудня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва та Положення про
довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затверджені розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425,
зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, з метою гідної під�
тримки діячів культури і мистецтва в місті Києві, засвідчення поваги до їх видатних особистих досягнень:

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

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

державної�адміністрації)�від�16��вітня�2008�ро-

���№ 555�«Про�щорічні�місь�і�стипендії�видат-

ним�діячам���льт�ри�і�мистецтва»�та�і�зміни:

П�н�т�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«І.�Установити�з�1�січня�2016�ро���27�що-

річних�місь�их�стипендій�видатним�діячам

��льт�ри�і�мистецтва�в�розмірі�50�%�від�міні-

мальної�заробітної�плати�щомісячно��ожна.».

У�п�н�ті�4�слова�«Головном���правлінню���ль-

т�ри�і�мистецтв»�замінити�словами�«Департа-

мент����льт�ри».

П�н�т�7�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

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

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

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

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

державної�адміністрації)�від�16��вітня�2008�ро-

���№ 556�«Про�довічні�місь�і�стипендії�видат-

ним�діячам���льт�ри�і�мистецтва»�та�і�зміни:

П�н�т�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Установити�з�1�січня�2016�ро���27�довіч-

них�місь�их�стипендій�видатним�діячам���ль-

т�ри�і�мистецтва�в�розмірі�мінімальної�заробіт-

ної�плати�щомісячно��ожна.».

У�п�н�ті�4�слова�«Головном���правлінню���ль-

т�ри�і�мистецтв»�замінити�словами�«Департа-

мент����льт�ри».

П�н�т�7�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.».

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття від Служби безпеки України 
житлового будинку за № 7�В на вул. Онуфрія Трутенка

Розпорядження № 1203 від 10 грудня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
«Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Служ�
би безпеки України від 06 листопада 2015 року № 19/2�5983, від 18 листопада 2015 року № 19/2�6110 та наказ
Центрального управління Служби безпеки України від 05 листопада 2015 року № 711 «Про передачу об’єктів у
комунальну власність», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�від�Сл�жби�безпе-

�и�У�раїни�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�та�передати�до

сфери��правління�Голосіївсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації�житловий�б�-

дино��за�№ 7-В�на�в�л.�Он�фрія�Тр�тен�а�(се�-

ції�10,�11,�12)�з�ідно�з�додат�ом.

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

жавній�адміністрації�забезпечити�в��становле-

ном��поряд���приймання-передач��житлово�о

б�дин���від�Сл�жби�безпе�и�У�раїни�та�нада-

ти�до�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)��опії�а�тів�приймання-передачі.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

Розпорядження № 1230 від 22 грудня 2015 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу�
стріч киянам» на 2011�2015 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення міс�
та Києва та в зв’язку з уточненням чисельності жителів міста Києва — учасників антитерористичної операції:

1.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�04�черв-

ня�2015�ро���№ 530�«Про�надання�одноразової

адресної�соціальної�матеріальної�допомо�и�о�ре-

мим��ате�оріям�соціально�незахищених�верств

населення�міста�Києва�з�на�оди�відзначення�Дня

Констит�ції�У�раїни���2015�році»�цифри�«39951,27»

замінити�цифрами�«40251,27».

2.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07�серп-

ня�2015�ро���№ 768�«Про�надання�одноразової

адресної�соціальної�матеріальної�допомо�и�о�ре-

мим��ате�оріям�соціально�незахищених�верств

населення�міста�Києва�з�на�оди�відзначення�Дня

незалежності�У�раїни���2015�році»�цифри�«40700,84»

замінити�цифрами�«40973,84».

3.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�14�ве-

ресня�2015�ро���№ 894�«Про�надання�однора-

зової�адресної�соціальної�матеріальної�допомо-

�и�о�ремим��ате�оріям�соціально�незахищених

верств�населення�міста�Києва�з�на�оди�відзна-

чення�Міжнародно�о�дня�людей�похило�о�ві���та

Дня�ветерана���2015�році»�цифри�«40901,3»�за-

мінити�цифрами�«41264,3».

4.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24�ве-

ресня�2015�ро���№ 950�«Про�надання�одноразо-

вої�адресної�соціальної�матеріальної�допомо�и

о�ремим��ате�оріям�соціально�незахищених�верств

населення�міста�Києва�з�на�оди�відзначення�Дня

захисни�а�У�раїни���2015�році»�цифри�«23371,3»

замінити�цифрами�«24250,60».

Голова В. Кличко
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë.
454-01-64).Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: âóë.Äåïóòàòñüêà, 25, 1 ïîâåðõ, ïëîùà 83,00 êâ. ì.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí. íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ — íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ðåàá³ë³òàö³¿ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ; âóë. ßêóáà
Êîëàñà, 15-Á, 2 ïîâåðõ, ïëîùà 44,80 êâ. ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí. íà ð³ê.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âðàäè; âóë. Äåïóòàòñüêà, 25, 1 ïîâåðõ, ïëîùà 71,80 êâ. ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè
(áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí. íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — íàäàííÿ
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ðåàá³ë³òàö³¿ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè
ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 40,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,40 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —Âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèìè
îñîáàìè, ùî ïðîæèâàþòü ó áóäèíêó, äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
2772,24 ãðí.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹ 357, 359, 352 òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1
(âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, òåë. 424-02-71). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè:
âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà 31,8 êâ.ì. Âàðò³ñòü— 626000,0 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 6260,0 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — àïòå÷íèé ïóíêò.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð
îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Øàíîâí³ ï³äïðèºìö³!
Â³äïîâ³äíî äî Ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.09.2008 ð. ¹262/262 òà â³ä

09.10.2014 ð. ¹ 283/283 ÊÊÂÏ "Ì³ñüêïàëèâî" âèçíà÷åíî çàìîâíèêîì Ãåíåðàëüíî¿
ñõåìè ðîçì³ùåííÿ àâòîçàïðàâíèõ êîìïëåêñ³â ó ì³ñò³ Êèºâ³.

Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, ïðîïîíóºìî âàì ïðèéíÿòè ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³
Ãåíåðàëüíî¿ ñõåìè òà âèçíà÷åíí³ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ îá'ºêò³â ïàëèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî íàäàòè ïåðåë³ê ³ñíóþ÷èõ àâòîçàïðàâíèõ êîìïëåêñ³â òà ñêëàä³â
çáåð³ãàííÿ ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â (â òîìó ÷èñë³ çð³äæåíîãî ãàçó), à òàêîæ
âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî íîâèõ îá'ºêò³â.

²íôîðìàö³þ ïðîñèìî íàäñèëàòè ïèñüìîâî íà àäðåñó: 01001, ì. Êè¿â, à/ñ 467 àáî
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ (kkmp1945@gmail.com).

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Íàóêè, 96.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 13,94 êâ. ì.
Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ: âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè,ùî ïðîæèâàþòü ó áóäèíêó,äëÿ ïîáóòîâèõ ïîò-

ðåá (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,â òà-
êîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 217 800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 476,34 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðéìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-

äó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-Á, ì. Êè¿â, 03040, òåë./ôàêñ 525-21-44).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî âèêëèê â ñóä ×óðàê Â³êòîð³þ Îëåêñàíäð³âíó ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹761/37875/15-

ö çà ïîçîâîì ×óðàê Ïåòðà Ïàâëîâè÷à, ×óðàê Êàòåðèíè Ïåòð³âíè, ×óðàê Îëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à, ×óðàê Äåíèñà
Ïåòðîâè÷à äî ×óðàê Â³êòîð³¿ Îëåêñàíäð³âíè ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
æèëèì ïðèì³ùåííÿì, òà çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³éíîãî îáë³êó.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 17.02.2016 ðîêó î 12.40 ãîä. â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³
ì. Êèºâà, êàá. 403. (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº ×óðàê Â³êòîð³þ Îëåêñàíäð³âíó
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

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

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó;

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí (òèì÷àñîâà).

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà 4/7, ê.11,
òåë. 280-69-98.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

*Îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê ïîâèíåí çä³éñíèòè ä³¿ ïî
â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ òà ðîçìåæó-
âàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,à ñàìå,ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³,îò-
ðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðåáóäîâó /ðåêîíñòðóê-
ö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêó-
ìåíòàö³þ íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â
òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.

** Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî
îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îçíàéî-
ìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ "Ïðî
ìåòðîïîë³òåí"—"íîðìàòèâí³ àêòè"—"òåõí³÷í³ óìîâè
äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ".

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â —2 ðî-
êè 364 äí³.

(Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî, ïå-
ðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêó-
ìåíòè,ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêî-
íîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-
çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-
êè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿
ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèç-
íà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà-
÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàí-
íÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîí-
òó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-
íàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áó-
ä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà
çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêî-
ëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðà-
âèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ,
çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðè-

äè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-

ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè; 
-êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
-áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-

äè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé
íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³-

çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæ-
íèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âè-
òÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³-
çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê
çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî
äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà —
ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 26.02.2016 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 îá 14.30. Äîêó-
ìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïè-
ñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ
"Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàç-
âè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëî-
ùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó êîíêóðñ³ — 23.02.2016 (êàá.510). Îòðèìàòè äî-
äàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001,
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó:
ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò. — ç 9.00 äî 16.45.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ ÌÀ"Êè¿â" (Æóëÿíè) (òåë. 339-26-77)

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105,60 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 81 ë³ò. Þ (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 12913,59 25827,18

ð/ð:26007001002026 ÏÀÒ ÊÁ
"Õðåùàòèê", ÌÔÎ 300670,

ªÄÐÏÎÓ: 011315514

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (òåë. 279-20-31)

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,6 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Ïðàçüêà, 12(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòî-
âå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

1191,06 2382,12
ð/ð: 26008003028900 ÏÀÒ ÊÁ

"Õðåùàòèê" ÌÔÎ: 300670
ªÄÐÏÎÓ: 05446692 

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

3 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,00 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿, 23-25 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 1463,66 2927,31

ð/ð:2600067759, ÀÁ "Óêðãàç-
áàíê" ì. Êèºâà ÌÔÎ: 320478 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ" (òåë. 234-91-41)

4* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,40 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 104 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 48753,03 97506,05

ð/ð: 2600500990701 â ÏÀÒ ÊÁ
"Õðåùàòèê" ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 300670 
ªÄÐÏÎÓ: 05415852

5* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 199,00 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïðàâäè, 66 À ë³ò. À(1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 39140,80 78281,60

6* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 124,30 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 18 (ï³äâàë)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 28622,25 57244,51

7* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105,10 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. ²ëë³÷à, 4/6 ë³ò. À (ï³äâàë)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 14549,87 29099,75

8* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,40 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïðàâäè, 66 À ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 3213,20 6426,40

9* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 182,20 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 15 (ï³äâàë)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 7068,63 14137,26

10* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 163,30 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. ²ëë³÷à, 4/6 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 37656,62 75313,24

11* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 95,10 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 18 (ï³äâàë)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 12119,83 24239,65

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (òåë. 238-44-00)

12**

Ïðèì³ùåííÿ çàõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ
13,90 êâ. ì, ñò. ì. "Ë³âîáåðåæíà" á/í

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåò-
ðîïîë³òåíó òîðãîâåëüíèõ îá'ºê-
ò³â ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â

57762,38 115524,77
ð/ð: 2600000990432, ÏÀÒ "ÊÁ

"Õðåùàòèê" ÌÔÎ: 300670
ªÄÐÏÎÓ: 03328913Ïðèì³ùåííÿ ñõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 2 çàãàëüíîþ ïëîùåþ

14,71 êâ. ì, ñò. ì. "Ë³âîáåðåæíà" á/í

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 8 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (òåë. 483-37-05)

13 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,30 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Ìåëüíèêîâà, 16 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³-
çóº ãîòîâ³ ë³êè 4629,01 9258,02

ð/ð 35420201038070 
â ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà ÌÔÎ 820019

ªÄÐÏÎÓ 01993919

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 15 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (òåë. 468-39-74)

14 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ.ì 
çà àäðåñîþ: âóë. ²ëë³íñüêà, 3/7 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé àâòîìàò, ùî â³ä-
ïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 740,15 1480,30

ð/ð: 35424201037721 â ÃÓÄÊÑÓ
ì. Êèºâà ÌÔÎ 820019 

ªÄÐÏÎÓ: 26199074

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

15 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,90 êâ.ì 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ë³ñîâèé, 39 ë³ò.À (2 ïîâåðõ) Ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 14250,92 28501,84 ð/ð: 2600067759, ÀÁ "Óêðãàç-

áàíê" ì. Êèºâà ÌÔÎ: 320478
ªÄÐÏÎÓ: 0336650016 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 192,10 êâ.ì çà

àäðåñîþ: âóë. Æóêîâà Ìàðøàëà, 26 ë³ò.À (1-3 ïîâåðõè, ï³äâàë)
Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé

çàêëàä 5856,24 11712,48

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 9 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (òåë. 468-50-70)

17 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,0 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Êîïèë³âñüêà, 1/7 ê.2 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³-
çóº ãîòîâ³ ë³êè 6373,26 12746,52 ð/ð: 35426201036913 â ÃÓÄÊÑÓ

ì. Êèºâà ÌÔÎ 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 0549229018 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,0 êâ. ì 

çà àäðåñîþ: âóë. Êîïèë³âñüêà, 1/7 ê.1 (1 ïîâåðõ)
Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³-

çóº ãîòîâ³ ë³êè 6373,26 12746,52

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3 (òåë. 512-25-67)

19 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,40 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26 ê.Ç (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òî-

âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
1048,17 2096,34

ð/ð: 35428201049630 â ÃÓÄÊÑÓ
ì. Êèºâà ÌÔÎ 820019 

ªÄÐÏÎÓ: 05415958

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 3 (òåë. 276-96-01)

20 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,00 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëÿ Êó÷åðà, 7 ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àâòîìàò³â ç ïðîäà-
æó áàõ³ë 320,00 640,00

ð/ð 35422201049120 â ÃÓÄÊÑÓ
ì. Êèºâà ÌÔÎ 820019
Êîä ªÄÐÏÎÓ 05496796

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 906306 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 100 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:544:0034) â³ä 12 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Øèáåêà Ñåðã³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò,ñåð³ÿ ßÆ ¹ 906304 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà,ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë.Øåâ÷åíêà,192-â (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:544:0032) â³ä 12 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Øèáåêî Ëþäìèëè Ñåðã³¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà

çà 1 ãîä. ó ãðí
Ðîçì³ð òèæíåâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ Êèáàëü÷è-
÷à âóë., 5 195,30

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ,
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ßÊÎÃÎ ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ ÒÀ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀÍßÒÜ Ð²ÇÍÈÌÈ ÂÈÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÓ (ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòèâíèõ òàíö³â) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.09.2015

3% 15,41 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà,
ó ãðí 138,69 (Ïí, Ñð, Ïò:

17.00-20.00 ãîä.)
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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 45811

5 ëþòîãî 2016 ð.

¹13(4783)
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ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

Çâè÷àéí³ ëþäè 
ç âåëèêèì ñåðöåì
� Ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè ïðîâåëè çóñòð³÷ ç ïðèéîìíèìè 

áàòüêàìè ³ îáãîâîðèëè îñíîâí³ ïðîáëåìè âèõîâàííÿ ä³òåé

Â ÍÀÐÎÄ² êàæóòü: íå òà ìàòè, ùî
íàðîäèëà, à òà, ùî âèðîñòèëà. Êî-
ëè áà÷èø î÷³ äèòèíè, ñïðàãëî¿ ëþ-
áîâ³, — âñòîÿòè âàæêî. Àëå îäíîãî
áàæàííÿ çàáðàòè ¿¿ ó ñâîþ ðîäè-
íó ³íêîëè áóâàº çàìàëî, àäæå âè-
õîâàííÿ — öå âåëèêà ïðàöÿ. Â³ä-
òàê ñàìå òîìó âñ³õ ïðèéîìíèõ áàòü-
ê³â òà áàòüê³â-âèõîâàòåë³â ðàçîì
ç ä³òüìè ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè çáè-
ðàþòü äëÿ ùîð³÷íî¿ çóñòð³÷³ ï³ä
íàçâîþ «Òåïëèé ä³ì». Çàâ³òàëà ñþ-
äè ³ ñ³ì’ÿ ×åðêàøèíèõ. Âîíè âè-
õîâóþòü çàðàç ï’ÿòüîõ ïðèéîìíèõ
ä³òåé, ìàþ÷è ïðè öüîìó øåñòåðî
âëàñíèõ. «Õðåùàòèê» ïîö³êàâèâ-
ñÿ, ÷îìó âîíè âèð³øèëè ìàòè òà-
êó âåëèêó ðîäèíó. «Ð³øåííÿ ïðî
òå, ùî ìè õî÷åìî âçÿòè ä³òåé ç ³í-
òåðíàòó, ïðèéøëî íå â³äðàçó»,—

ðîçïîâ³äàº ãëàâà ñ³ìåéñòâà, áàãà-
òîä³òíèé áàòüêî áóäèíêó ñ³ìåé-
íîãî òèïó «Ïîä³ëüñüêèé» Äìèòðî
×åðêàøèí.— Ìè ãîòóâàëèñÿ äî ö³º¿
ïîä³¿ ïñèõîëîã³÷íî ³ ìàòåð³àëüíî.
Öå íå áóëî ³äåºþ ô³êñ — âçÿòè äè-
òèíó ³ çðîáèòè äîáðó ñïðàâó. Í³,
ìè ðîçóì³ëè, ùî öå ñåðéîçíèé
êðîê. Ç ïî÷àòêó ìè âñèíîâèëè îä-
íîãî õëîï÷èêà, à ïîò³ì ùå ï’ÿòüîõ.
Ñïî÷àòêó ä³òÿì âàæêî áóëî àäàï-
òóâàòèñÿ äî ðîäèíè. Âñ³ âîíè äó-
æå õî÷óòü ñïîäîáàòèñÿ, âñ³ ïðàâè-
ëà ïðèéìàþòü íà «óðà». Àëå ïîò³ì
â ¿õíüîìó æèòò³ íàñòàº ïåð³îä, êî-
ëè âîíè âæå ïåðåâ³ðÿþòü íàñ. ×è
ä³éñíî ìè ¿õ ëþáèìî, ÷è íå â³ääà-
ìî íàçàä â ³íòåðíàò. Àëå çãîäîì
óñ³ íàø³ âèõîâàíö³ ïåðåêîíóþòü-
ñÿ, ùî ìè ¿õ ñïðàâä³ ëþáèìî îä-
íàêîâî. Ó íàñ º ïîòðåáà áóòè ç íè-
ìè. Ä³òè âñåëÿþòü â íàñ åíåðã³þ,
ðàä³ñòü, â÷àòü ðàä³òè íàéìåíøîìó».

Òàêèõ ðîäèí, ÿê ×åðêàøèíè, â
Êèºâ³ 20. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó óñè-

íîâëåííÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé
ñòîëèö³ Âàëåíòèíà Áåðåç³íà ïîâ³-
äîìèëà, ùî çà ìèíóëèé ð³ê ó ì³ñ-
ò³ ðåêîðäíî çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
ä³òåé-ñèð³ò.

«Íàéâàæëèâ³øå äëÿ äèòèíè —
áóòè â ðîäèí³. Â Êèºâ³ â ³íòåðíà-
òàõ çíàõîäèëîñÿ 2 398 ä³òåé, 91 %
ç íèõ óæå ïðîæèâàþòü â ñ³ì’ÿõ.
Ðåøòà ä³òåé ìàþòü ô³çè÷í³ îáìå-
æåííÿ, âàæê³ ïðîáëåìè ç³ çäîðî-
â’ÿì, òîìó êèÿíè íå ïîñï³øàþòü
áðàòè ¿õ íà âèõîâàííÿ. Òà ìè íå
îïóñêàºìî ðóêè ³ ïðîäîâæóºìî
øóêàòè ¿ì áàòüê³â»,— çàçíà÷èëà
ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê.

Ùîð³÷íî ó ñòîëèö³ âñèíîâëþ-
þòü ìàéæå ñòî ä³òåé. Â³äòàê âîíè
àâòîìàòè÷íî ïîçáóâàþòüñÿ ñòàòó-
ñó ñèðîòè. Äåðæàâà òàêèì â³äâàæ-
íèì áàòüêàì íàäàº íåâåëè÷êó ìà-
òåð³àëüíó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 40
òèñ. ãðí. Çâ³ñíî, öüîãî íå âèñòà-
÷àº, àëå íà çóñòð³÷³ «Òåïëèé ä³ì»
í³õòî ç ðîäèí íå ñêàðæèâñÿ íà
ïðîáëåìè ç ô³íàíñóâàííÿì. ªäè-
íå ïèòàííÿ, ÿêå íàéá³ëüøå õâè-
ëþâàëî ùàñëèâèõ òàòóñ³â ³ ìàòóñü,—
öå âëàøòóâàííÿ ïðèéîìíèõ ÷àä ó
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Ó ñâîþ
÷åðãó, ñîö³àëüíà ñëóæáà ó ñïðàâàõ
ä³òåé ïîðàäèëà çâåðòàòèñÿ îñî-
áèñòî äî ðåêòîðà ç öèì ïèòàííÿì,
àáî æ ïèñàòè ëèñò äî îðãàí³â ì³ñ-
öåâî¿ âëàäè. Àäæå ä³òè-ñèðîòè, ÿê³
âèõîâóþòüñÿ ó ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ,
çã³äíî ç çàêîíîì, ìàþòü ïðàâî íà
áåçêîøòîâíó îñâ³òó �

Ùîðîêó ó ñòîëèö³ çìåíøóºòü-

ñÿ ê³ëüê³ñòü ä³òåé-ñèð³ò.91 â³ä-

ñîòîê òàêèõ õëîï÷èê³â òà ä³â-

÷àòîê óæå ïðîæèâàþòü â

ðîäèíàõ. Ùå äåâ’ÿòü â³äñîòê³â

ïîêèíóòèõ ä³òåé íå ìàþòü ñ³-

ìåé ÷åðåç ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’-

ÿì. Ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè â³-

ðÿòü, ùî êîëèñü âîíè çìîæóòü

çíàéòè ñâî¿õ «ìàìó» òà «òàòà».

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Â Êèºâ³ â ³íòåðíàòàõ çíàõîäèëîñÿ 
2 398 ä³òåé, 91 % ç íèõ óæå ïðîæèâàþòü
â ñ³ì’ÿõ
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