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¯õ íå ÷åêàëè, à âîíè ïðèéøëè.
Äíÿìè íà ïðîñïåêò³ Ñâîáîäè, 30
ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè
ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåéä ç ïðîòè-
ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Çàâ³òàëè ó
êîæíó êâàðòèðó, ùîá ðîçïîâ³ñ-
òè ïðî ïðàâèëà ïîâîäæåííÿ ç
åëåêòðèêîþ â ïîáóò³, òà ðîçäà-
âàëè áóêëåòè, àáè ³íôîðìàö³ÿ
êðàùå çàïàì’ÿòàëàñÿ. Õòîñü óâàæ-
íî ñëóõàâ, à õòîñü ï³ääàêóâàâ,

ìàõàþ÷è ãîëîâîþ. «Ñëóæáà ïî-
ðÿòóíêó ì³ñòà Êèºâà ïðîâîäèòü
ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåéä ùîäî çà-
ïîá³ãàííÿ ïîæåæ â æèòëîâîìó
ñåêòîð³. Ïðîñèìî âàñ íå ïîðó-
øóâàòè ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïå-
êè, íå çàëèøàòè ââ³ìêíóòèìè
åëåêòðîïðèëàäè, íå çàëèøàòè
ä³òåé»,— çâåðòàëèñÿ äî êîæíî-
ãî ìåøêàíöÿ áóäèíêó ðÿòóâàëü-
íèêè. À ó â³äïîâ³äü ÷óëè îäí³ é

ò³ æ ñëîâà: «Òàê ìè öå âñå çíà-
ºìî». Çíàþòü, àëå ÷îìóñü íå âè-
êîíóþòü. Ó ðîçïàë õîëîäíîãî ñå-
çîíó ëþäè ìàñîâî êîðèñòóþòü-
ñÿ äîäàòêîâèìè çàñîáàìè îá³-
ãð³âó. ² íàéñòðàøí³øå òå, ùî çà-
áóâàþòü ïðè öüîìó ïåðåâ³ðèòè
ñïðàâí³ñòü ðîçåòîê ³ ïåðåêîíà-
òèñÿ, ùî îá³ãð³âà÷ ïðàöþº íîð-
ìàëüíî. Òîìó ³ òðàïëÿþòüñÿ çà-
ãîðÿííÿ, à äàë³ âîãîíü øâèäêî
çíèùóº âñå íà ñâîºìó øëÿõó.
«Âçàãàë³ â áóäèíêó ó íàñ äóæå ïî-
ãàíà ïðîâîäêà. Áàãàòî ðîçåòîê
íå ïðàöþº, àëå ìè íàìàãàºìîñÿ
ñë³äêóâàòè çà âñ³ì»,— ïåðåêîíóº
ïåðåâ³ðÿëüíèê³â êèÿíêà Îêñàíà.
¯¿ ñóñ³äêà Îëüãà òàêîæ ëþá’ÿçíî
áåðå ëèñò³âêó ³ ÷åñíî â³äïîâ³äàº:
îá³ãð³âà÷åì êîðèñòóþòüñÿ, òàê
ÿê â îñåë³ º ìàëåíüêà äèòèíà.
«Ìè çíàºìî ïðàâèëà ïðîòèïî-
æåæíî¿ áåçïåêè,òîìó ó íàñ âñå ï³ä
êîíòðîëåì»,— ïåðåêîíóº âîíà
ðÿòóâàëüíèê³â. Ï³ñëÿ áåñ³äè ç
ìåøêàíöÿìè, âîãíåáîðö³ îãëÿ-
íóëè ñèñòåìè äèìîâèäàëåííÿ,
ïîæåæí³ êðàíè, çàãàëüí³ êîðè-
äîðè òà õîëîäí³ ïåðåõîäè. Ïîáà-

÷åíèì áóëè îáóðåí³. Ó öüîìó áó-
äèíêó ÷àñòèíà îáëàäíàííÿ âè-
ÿâèëàñÿ íåïðèäàòíîþ äî ðîáîòè,
à íà äåÿêèõ ïîâåðõàõ ³íâåíòàð
âçàãàë³ áóâ â³äñóòí³é. Àâàð³éíèé
âèõ³ä íå ïðàöþº, åâàêóþâàòèñÿ
â ðàç³ ïîæåæ³ í³êóäè. «Îñü ïðî-
òèïîæåæíèé ùèò, òóò ìàþòü áó-
òè ïðîòèïîæåæí³ ðóêàâà, ïîâèí-
í³ ïðàöþâàòè íàñîñè, ï³äâèùó-
âà÷³ äëÿ ïîäà÷³ âîäè, òàêîæ ìàº
ïðàöþâàòè ñèñòåìà âèäàëåííÿ
äèìó ³ç ïîâåðõ³â, à öüîãî âñüîãî
íåìàº»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ïîä³ëüñüêîãî ÐÓ
ÄÑÍÑ ²ãîð Ìèõíåíêî. Â³í ùå ðàç
íàãàäàâ, ùî éäó÷è ç áóäèíêó, ñë³ä
âèìèêàòè ïîáóòîâó òåõí³êó, íå
çàëèøàòè âêëþ÷åíèìè åëåêòðî-
ïðèëàäè, ùî ïðàöþþòü â ðåæè-
ì³ î÷³êóâàííÿ. Òîìó ôàõ³âö³ âêîò-
ðå íàãîëîøóþòü: ùîá íå ïóñòè-
òè «÷åðâîíîãî ï³âíÿ» — ïîòð³á-
íî äîòðèìóâàòèñÿ ïðîñòèõ ïðà-
âèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî òàê³ ðåéäè òðèâà-
þòü ïî âñ³é Óêðà¿í³. ² ñëàâà Áîãó,
êîëè ðÿòóâàëüíèêè â îñåë³ — öå
íå ïîæåæà, à çàñ³á ïðîô³ëàêòèêè �

Óïðîäîâæ ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ó ñòîëèö³ ñòàëîñÿ ïî-
íàä 300 ïîæåæ. Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí çàãî-
ðàííÿ º íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì òà
êîðîòêå çàìêíåííÿ åëåêòðîïðîâ³äêè. Ïðîâ³âøè
ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåéä ç ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè
íà Âèíîãðàäàð³, ðÿòóâàëüíèêè âèÿâèëè â áóäèí-
êó íà ïðîñïåêò³ Ñâîáîäè, 30 ÷èìàëî íåäîë³ê³â.
Çîêðåìà ÷àñòèíà ïðîòèïîæåæíîãî îáëàäíàííÿ
âèÿâèëàñÿ íåïðèäàòíîþ äî ðîáîòè, à íà äåÿêèõ
ïîâåðõàõ ³íâåíòàð âçàãàë³ áóâ â³äñóòí³é.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âàâòîäîð³âö³ 
«ëàòàþòü» äîðîãè ï³ñëÿ
ðóéíóâàíü

Óï’ÿòíèöþ òà ñóáîòóâ óñ³õðàéîíàõñòî-

ëèö³ êè¿âàâòîäîð³âö³ àêòèâíî ïðîâî-

äèëè ðîáîòè ç ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíî-íå-

áåçïå÷íèõ ðóéíóâàíüâóëè÷íî-äîðîæ-

íüî¿ ìåðåæ³.Ïåðøî÷åðãîâî òàê³ çàõî-

äè â³äáóëèñÿ íà ìàã³ñòðàëüíèõ âóëè-

öÿõ, âóëèöÿõ, ÿêèìè ïðîõîäÿòü ìàðø-

ðóòè ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,òà

âóëèöÿõ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ. Çîêðå-

ìà ðîáîòè çä³éñíþâàëèñÿ íà âóë. Çà-

áîëîòíîãî,âóë.Ðåâóöüêîãî,âóë.Íàðîä-

íîãî Îïîë÷åííÿ,âóë.Áîðèñï³ëüñüê³é,âóë.

Ãåðî¿â Äí³ïðà, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî,

áóëüâàð³ Âåðíàäñüêîãî, âóë. Òðîñòÿ-

íåöüê³é, âóë. Ïëåõàíîâà, âóë. Ãëèáî-

÷èöüê³é, âóë. Çàë³çíè÷íå øîñå, Âåëè-

ê³é Ê³ëüöåâ³é äîðîç³. Çàãàëîì ïðîòÿ-

ãîì äâîõ äí³â êîìóíàëüíèêè ë³êâ³äó-

âàëè 1855 êâ. ì àâàð³éíî-íåáåçïå÷-

íèõ ðóéíóâàíüâóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìå-

ðåæ³ ñòîëèö³. À ç ïî÷àòêó ðîêó òàêå

îíîâëåííÿ ïðîâåäåíî íà ïëîù³ ïîíàä

4500 êâ.ì.Íà öüîìóòèæí³ ðîáîòè òðè-

âàòèìóòü. Çàçíà÷èìî, ùî ïðîâåäåííÿ

òàêèõ çàõîä³â ñïðÿìîâàíî äëÿ áåçïå-

êè ðóõó íà ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàëÿõ äî ïî-

÷àòêóâèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïëàíîâîãî ïî-

òî÷íîãî ðåìîíòó,ðîçïî÷àòè ÿêèé ïëà-

íóºòüñÿ óäðóã³é ïîëîâèí³ áåðåçíÿ—êâ³ò-

í³ öüîãî ðîêó.

Ùî áóäå ç êóëüòóðíîþ
ñïàäùèíîþ

ßê ïîâ³äîìëÿº Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáó-

äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ÊÌÄÀ,äî Óïðàâ-

ë³ííÿ îõîðîíè íåðóõîìî¿ êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè òà çàïîâ³äíèê³â Ì³í³ñòåð-

ñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè íàä³éøîâ íà

ðîçãëÿä ïðîåêò ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóð-

íîãî îïîðíîãî ïëàíó Êèºâà.Öå îäèí ç

ðîçä³ë³â Ãåíïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà íà

ïåð³îä äî 2025 ðîêó. Äîêóìåíò ïðî-

ïîíóºòüñÿ äî â³äêðèòîãî ãðîìàäñüêî-

ãî îáãîâîðåííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðî-

ïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ äî 27 ëþòîãî

2016 ðîêó çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ

Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè:

nmr_mcu@ukr.net.

ßê ñâÿòêóâàòèìóòü
Âåëèêäåíü â ñòîëèö³ 
âèð³øèòü êîíêóðñ

Ó Êèºâ³ îãîëîøåíî ìèñòåöüêèé êîí-

êóðñ ³ç âèçíà÷åííÿ íàéêðàùîãî ïðîåê-

òó ùîäî â³äçíà÷åííÿ Ñâ³òëîãî Õðèñòî-

âîãî Âîñêðåñ³ííÿ (Âåëèêîäíÿ).Ïðîïî-

çèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ äî 12 ëþòîãî,à ñàì

êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 15 ëþòîãî.

Îáîâ’ÿçêîâîþ âèìîãîþ äî ó÷àñ-

íèê³â º ñòâîðåííÿ çàãàëüíîì³ñüêî¿

êîíöåïö³¿ ñâÿòêóâàííÿ Âåëèêîäíÿ,

îôîðìëåííÿ ñòîëèö³ â ºäèíîìó ñâÿò-

êîâîìó ñòèë³,à òàêîæ ïðîâåäåííÿ êîí-

öåðòíî¿ ïðîãðàìè òðèâàë³ñòþ ùîíàé-

ìåíøå äâ³ ãîäèíè. Çàÿâêè íà ó÷àñòü

ó êîíêóðñ³ ïîòð³áíî ïîäàâàòè ó äðó-

êîâàíîìó âèãëÿä³ (ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ)

çà àäðåñîþ: 03001,ì.Êè¿â,áóë.Ò.Øåâ-

÷åíêà,3,Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ÊÌÄÀ,

êàá. ¹ 308. Äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ

çà òåë. 279-62-92.

íîâèíè

Ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåéä
� Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ñòîëè÷íîãî æèòëîâîãî ñåêòîðó íà äîòðèìàííÿ ïðàâèë 

ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè ðÿòóâàëüíèêè âèÿâèëè ÷èìàëî íåäîë³ê³â

Ï³ä ÷àñ ðåéäó ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè çàâ³òàëè ó êîæíó êâàðòèðó, ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî ïðàâèëà ïîâîäæåííÿ ç åëåêòðèêîþ â ïîáóò³, òà ðîçäàâàëè áóêëåòè, àáè ³íôîðìàö³ÿ
êðàùå çàïàì’ÿòàëàñÿ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про схвалення проекту Міської комплексної цільової програми
«Молодь та спорт столиці» на 2016—2018 роки

Розпорядження № 1181 від 3 грудня 2015 року
Відповідно до статей 4, 47, 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Порядку розроблення, за&

твердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361),
з метою всебічного розвитку молоді, ефективного використання комунального майна та оптимізації видат&
ків з бюджету міста Києва, створення умов із залучення всіх верств населення м. Києва до активних занять фі&
зичною культурою і спортом:

1.�Схвалити�прое�т�Місь�ої��омпле�сної�ці-

льової�про�рами�«Молодь�та�спорт�столиці»�на

2016—2018�ро�и,�що�додається.

2.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції):

2.1.�Винести�на��ромадсь�е�об�оворення�про-

е�т�Місь�ої��омпле�сної�цільової�про�рами�«Мо-

лодь�та�спорт�столиці»�на�2016—2018�ро�и.

2.2.�За�рез�льтатами��ромадсь�о�о�об�ово-

рення�під�от�вати�та�подати�прое�т�рішення

Київсь�ої�міси�ої�ради�«Про�затвердження�Місь-

�ої��омпле�сної�цільової�про�рами�«Молодь�та

спорт�столиці»�на�2016—2018�ро�и»�на�роз-

�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реконструкцію будівлі дошкільного навчального 
закладу № 486 на вул. Маршала Гречка, 20&Д 

у Подільському районі міста Києва
Розпорядження № 1187 від 7 грудня 2015 року

Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�Подільсь���районн��в�місті�Ки-

єві�державн��адміністрацію�замовни�ом�ви�о-

нання�робіт�з�прое�т�вання�та�ре�онстр��ції

б�дівлі�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��№ 486

на�в�л.�Маршала�Греч�а,�20-Д���Подільсь�ом�

районі�міста�Києва.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�в��становленом��поряд��:

2.1.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

2.2.�Отримати�вихідні�дані�для�прое�т�ван-

ня.

2.3.�Забезпечити�в��становленом��поряд��

оформлення�права��орист�вання�земельною

ділян�ою.

2.4.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�прое�тно-�ошторисної�до��ментації.

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

давства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельних�робіт.

2.6.�Подати�до�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

трації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючен-

ня�робіт,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�до�прое�тів�про�рам�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�та�на-

ст�пні�ро�и.

2.7.�Під�час���ладення�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та�обов’яз�ово�передба-

чати��мови�щодо�надання�підрядни�ом��аран-

тії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��аран-

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

Про внесення змін у додаток 10 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання 
організації управління районами в місті Києві»

Розпорядження № 1190 від 7 грудня 2015 року
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7 та 11 Закону Укра&

їни «Про столицю України — місто&герой Київ», враховуючи рішення Київської міської ради від 02 червня
2015 року № 605/1469 «Про внесення змін у додаток 10 до рішення Київської міської ради від 02 грудня 2010
року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва», в межах функ&
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Позицію�628�розділ��1.1.а�«ЖИТЛОВИЙ

ФОНД»�таблиці�5�«ЖИТЛОВЕ�ГОСПОДАРСТВО»

додат�а�10�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�10��р�дня�2010�ро-

���№ 1112�«Про�питання�ор�анізації��правлін-

ня�районами�в�місті�Києві»�ви�лючити.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

Розпорядження № 1197 від 9 грудня 2015 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто&герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Київського міського голови від 06 листопа&
да 2014 року № 294 «Про затвердження структури апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації)», з метою впровадження інформаційно&телекомунікаційних техноло&
гій у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

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

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

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

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�07�вересня�2011

ро���№ 1627,�що�додаються.

2.�У�за�олов���та�те�сті�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�11

серпня�2011�ро���№ 1437�«Про�затвердження

Положення�про��правління�еле�тронно�о��ря-

д�вання�та�захист��інформації�апарат��ви�о-

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

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

«�правління�еле�тронно�о��ряд�вання�та�за-

хист��інформації»�замінити�словами�«�правлін-

ня�інформаційно-�ом�ні�аційних�систем�та�за-

хист��інформації».

3.�Унести�зміни�до�Положення�про��правлін-

ня�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інфор-

мації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

Про схвалення проекту міської цільової програми 
«Діти. Сім’я. Столиця на 2016—2018 роки»

Розпорядження № 1184 від 7 грудня 2015 року
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення,

затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської місь&
кої ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589:

1.�Схвалити�прое�т�місь�ої�цільової�про�ра-

ми�«Діти.�Сім’я.�Столиця�на�2016—2018�ро�и».

2.�Сл�жбі���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�провести��ромадсь�е�об�оворення�про-

е�т��місь�ої�цільової�про�рами�«Діти.�Сім’я.

Столиця�на�2016—2018�ро�и»;

2.2.�після�завершення��ромадсь�о�о�об�о-

ворення�по�одити�прое�т�місь�ої�цільової�про-

�рами�«Діти.�Сім’я.�Столиця�на�2016—2018�ро-

�и»�з�відповідними�постійними��омісіями�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�та�забезпечити�подання

йо�о�на�затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 08 травня 2013 року № 681 «Про деякі питання
щодо в’їзду транспортних засобів на територію об’єктів 

благоустрою зеленого господарства»
Розпорядження № 1186 від 7 грудня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 22 Закону
України «Про столицю України — місто&герой Київ», статті 5 Закону України «Про дорожній рух», статті 10
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання Правил благоустрою міста Києва, затвер&
джених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, з метою створення належних
умов для відпочинку киян та гостей міста Києва, впорядкування руху автотранспорту, недопущення виник&
нення пожеж та несанкціонованих сміттєзвалищ на території парку культури та відпочинку «Гідропарк» (ос&
трови Венеціанський та Долобецький) і Труханового острову, в межах функцій органу місцевого самовряду&
вання:

Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�08�травня�2013

ро���№ 681�«Про�дея�і�питання�щодо�в’їзд�

транспортних�засобів�на�територію�об’є�тів

бла�о�строю�зелено�о��осподарства»,�а�саме:

Про затвердження плану законопроектних робіт виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2016 рік
Розпорядження № 1185 від 7 грудня 2015 року

Відповідно до статті 4 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України», Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Ка&
бінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2013 року № 1032 «Про затвердження Поряд&
ку роботи із законопроектами та проектами інших нормативно&правових актів у виконавчому органі Київ&
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» та враховуючи пропозиції структурних під&
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�план�за�онопрое�тних�робіт�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2016�рі�,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�залишаю�за�собою.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�П�н�т�2.1�розпорядження�ви�ласти�в�на-

ст�пній�реда�ції:

«»2.1.�Встановити�п�н�ти�проп�с���(шла�ба-

�ми,�автоматичн��еле�тронн��проп�с�н��сис-

тем��та�систем��відеофі�сації)�та�ор�аніз�вати

їх�цілодобове�ф�н�ціон�вання�з�01�травня�до

30�вересня�щоро���в�місцях�в’їзд��транспорт-

них�засобів�на�територію�пар�����льт�ри�та�від-

почин���«Гідропар�»�(острови�Венеціансь�ий

та�Долобець�ий),�а�на�території�Тр�ханово�о

остров��ор�аніз�вати�постійне�цілодобове�ф�н�-

ціон�вання�п�н�тів�проп�с��,�забезпечивши

проїзд�транспортних�засобів,�зазначених���п�н�-

ті�першом��цьо�о�розпорядження».

Голова В. Кличко
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ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�11

серпня�2011�ро���№ 1437,�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

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

трації)�від�31�серпня�2007�ро���№ 1142�«Про�ви-

рішення�питань,�пов’язаних�зі�створенням�ін-

формаційних�та�теле�ом�ні�аційних�систем�в�

м.�Києві».

5.�П�н�т�4�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�22�травня�2008�ро-

���№ 722�«Про�впоряд��вання�питань�зі�ство-

рення�автоматизованої�системи��правління

транспортом�в�м.�Києві»�ви�лючити.

6.�П�н�т�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�26�травня�2011�ро-

���№ 818�«Про�внесення�змін�до�дея�их�розпо-

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

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

ції)»�ви�лючити.

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

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям,�підприємствам,

�становам�та�ор�анізаціям��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�під�час

за��півлі�товарів,�робіт�та�посл��,�пов’язаних

зі�створенням,�розвит�ом,�модернізацією�і�ви-

�ористанням�засобів�інформатизації,�інформа-

ційних�систем,�мереж,�рес�рсів,�інформацій-

них�техноло�ій�та�посл���зв’яз��,�в�обов’яз�о-

вом��поряд���по�одж�вати�відповідні�плани�за-

��півель,�технічні�вимо�и�та�завдання,�техні�о-

е�ономічні�об�р�нт�вання�з�апаратом�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

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

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

трації)�забезпечити�реєстрацію�змін�до�Поло-

ження�в��становленом��поряд��.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

09.12.2015�р.�№�1197

ЗМІНИ
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(Ці�зміни�є�невід’ємною�частиною�Положення�про�апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

Доповнити�п�н�т�3�Положення�після�підп�н�т��3.35�новим�підп�н�том�3.36�та�о�о�зміст�:

«3.36.�Бере��часть���форм�ванні�та�реалізації���м.�Києві�державної�політи�и���сфері�інформа-

тизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�форм�вання�і�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�ре-

с�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства».

У�зв’яз���з�цим�підп�н�т�3.36�вважати�підп�н�том�3.37.�
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.08.2011�р.�№�1437

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

09.12.2015�р.�№�1197)

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО&КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЗАХИСТУ

ІНФОРМАЦІЇ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1.�Управління�інформаційно-�ом�ні�аційних�систем�та�захист��інформації�апарат��ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Управління)

є�стр��т�рним�підрозділом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

2.�Управління���діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постановами

Верховної�Ради�У�раїни,���азами�та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами�та

розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджен-

нями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�цим�Положенням.

3.�Положення�про�Управління,�йо�о�стр��т�ра�та�внесення�змін�до�них�затвердж�ються�роз-

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

трації).

4.�Діяльність�Управління�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює��ерівни��апарат��ви�онавчо�о

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

5.�Основними�завданнями�Управління�є:

5.1.�Участь���форм�ванні�та�реалізації�державної�політи�и�в�місті�Києві���сфері�інформатиза-

ції,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�ре-

с�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства�з�метою�підвищення�ефе�тивності,�від�ритості�та

прозорості�діяльності�ор�анів�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�створення��мов

для�надання�в�дистанційном��режимі��омпле�с��адміністративних�посл���для�фізичних�та�юри-

дичних�осіб�(далі —�розвито��еле�тронно�о��ряд�вання).

5.2.�Реалізація���місті�Києві�Концепції�еле�тронно�о��ряд�вання�в�У�раїні,�схваленої�розпоря-

дженням�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�13.12.2010�№ 2250-р.

5.3.�Створення�сприятливих��мов�для�ф�н�ціон�вання�та�розвит���сфер�інформатизації,�еле�-

тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,

інформаційно�о�с�спільства.

5.4.�Розроблення�та�впровадження�заходів�щодо�підвищення�інвестиційно�о��лімат��з�метою

зал�чення��оштів�для�розвит���інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,

ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства.

5.5.�Здійснення�ор�анізаційно-�оординаційних�ф�н�цій�та�методично�о�забезпечення�діяль-

ності�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов

та�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва��

сфері�інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�трон-

них�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства.

5.6.�Форм�вання�прое�тів�місь�их�цільових�про�рам���сфері�інформатизації,�еле�тронно�о

�ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит��

інформаційно�о�с�спільства�та�розроблення��омпле�с��ор�анізаційно-правових�заходів�щодо

їх�реалізації.

5.7.�Ви�онання�заходів�(завдань)�щодо�розвит���інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,

захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформацій-

но�о�с�спільства���с�ладі�державних,��ал�зевих,�місь�их�цільових�про�рам,�зо�рема�Про�рами

соціально-е�ономічно�о�розвит���міста�Києва�та�Про�рами�інформатизації�міста�Києва.

5.8.�Ор�анізація��онтролю�та��правління�процесами�розвит���інформатизації,�еле�тронно�о

�ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит��

інформаційно�о�с�спільства�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�в�місті�Києві,�на�підприєм-

ствах,�в��становах�та�ор�анізаціях,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

5.9.�Участь���встановленом��поряд���в�розробленні�та�впровадженні�заходів�з�технічно�о�за-

хист��інформації���стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�на�підпри-

ємствах,�в��становах�та�ор�анізаціях,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

5.10.�Забезпечення�облі���і�захист��права�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�на

об’є�ти�права�власності,�створювані�в�рез�льтаті�ви�онаних�робіт�та�наданих�посл��.

5.11.�Провадження�в��становленом��поряд���діяльності�з�відомостями,�що�становлять�дер-

жавн��таємницю.

5.12.�Ор�анізація�технічно�о�і�про�рамно-техноло�ічно�о�забезпечення�ф�н�ціон�вання�інфор-

маційних�систем,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

6.�Управління�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о�завдань�в��становленом��поряд���ви�он�є

та�і�ф�н�ції:

6.1.�За�дор�ченням��ерівництва�представляє�інтереси�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���відносинах�з�міжнародними�(між�рядо-

вими)�ор�анізаціями,�державними�ор�анами,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємствами,��становами�та�ор�анізаціями�незалежно�від�форм�власності,�фізичними�особами

з�питань�співробітництва�в�сфері�розвит���інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захис-

т��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о

с�спільства.

6.2.�Координ�є�діяльність�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,���сфері�розвит���інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформа-

ції,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства.

6.3.�Бере��часть���розробленні�та�ви�онанні�місь�их�цільових�про�рам,�зо�рема�і�Про�рами

соціально-е�ономічно�о�розвит���міста�Києва.

6.4.�Бере��часть���процесі�зал�чення�інвестицій,�новітніх�техноло�ій�та��правлінсь�о�о�досві-

д����сферах�інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�-

тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства.

6.5.�Бере��часть���проведенні�процед�ри�за��півлі�товарів,�робіт�та�посл�����сфері�інформа-

тизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформацій-

них�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства.

6.6.�Ініціює�розроблення�нормативних�та�розпорядчих�а�тів�з�метою�забезпечення�стандар-

тизації�та��ніфі�ації�створення�інформаційних�систем,�форм�вання�інформаційних�рес�рсів,�до-

ст�п��до�них�та�надання�інформаційних�посл��.

6.7.�Забезпеч�є�форм�вання,�реалізацію�та�ор�анізацію��онтролю�за�ви�онанням�Компле�с-

ної�місь�ої�цільової�про�рами�«Еле�тронна�столиця».

6.8.�Розробляє�пропозиції�щодо�єдиної�місь�ої�політи�и�в��ал�зі�інформатизації,�еле�тронно-

�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит-

���інформаційно�о�с�спільства.

6.9.�Форм�є�і�подає�звіти�про�ви�онання�про�рам�і�планів�робіт�з�інформатизації,�еле�трон-

но�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�роз-

вит���інформаційно�о�с�спільства�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�ад-

міністраціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

6.10.�По�одж�є�плани�за��півель,�технічні�вимо�и,�технічні�завдання,�техні�о-е�ономічні�обґр�н-

т�вання�під�час�здійснення�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністра-

ціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�за��півель�товарів,�робіт�та�посл��,�пов’язаних�зі�створен-

ням,�розвит�ом,�модернізацією�і�ви�ористанням�засобів�інформатизації,�інформаційних�сис-

тем,�мереж,�рес�рсів,�інформаційних�техноло�ій.

6.11.�Проводить�робот��із�забезпечення�с�місності�інформаційних�систем�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

6.12.�Розробляє�та�подає�на�затвердження�вимо�и�до�апаратних�і�про�рамних�засобів,�ор�а-

нізаційних�процед�р,�форм�до��ментообі���інформаційно�о�обмін�,�правил�надання�і�захист�

інформації.

6.13.�Забезпеч�є�форм�вання�і�ведення�Реєстр��інформаційних�систем�і�рес�рсів�міста�Ки-

єва.

6.14.�Забезпеч�є�застос�вання�в�інформаційних�системах�еле�тронно�о�цифрово�о�підпис�

стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�підприємствами,��с-

тановами�та�ор�анізаціями,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

6.15.�Ор�анізов�є�дотримання�стандартів,�норм�та�правил,�я�і�носять�обов’яз�овий�хара�тер,

під�час�створення�інформаційних�систем,�еле�тронно�о��ряд�вання,�форм�вання�інформацій-

них�рес�рсів,�дост�п��до�них�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адмініс-

траціями,�підприємствами,��становами�і�ор�анізаціями,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

6.16.�Ор�анізов�є�проведення�заходів�з�технічно�о�захист��інформації.

6.17.�Ор�анізов�є�робот��з�ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�держав-

ними�адміністраціями,�підприємствами,��становами�й�ор�анізаціями,�що�належать�до��ом�наль-
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ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�вимо��нормативних�та�розпорядчих�а�тів�з

питань�технічно�о�захист��інформації.

6.18.�Ор�анізов�є�надання�методичної�допомо�и�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям,�на�я�і�по�ладено�забезпечення�технічно�о�захист��інформації.

6.19.�Координ�є�робот��стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,

на�я�і�по�ладено�забезпечення�технічно�о�захист��інформації,�щодо�аналіз��достатності�й�ефе�-

тивності�вжитих�заходів�та�технічної�оснащеності�стр��т�рних�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�підприємств,��станов�і�ор�анізацій,�що�належать�до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

6.20.�Координ�є�ви�онання�обов’яз�ів�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�міста�Києва���про-

цесі�реалізації�національних�і�міжнародних�про�рам�інформатизації,�представляє�інтереси�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�під�час�розроблення�і�реалізації�національної�і�міжнародних

про�рам�інформатизації.

6.21.�Ор�анізов�є�під�отов��,�перепід�отов���та�підвищення��валіфі�ації���сфері�інформацій-

них�техноло�ій�і�технічно�о�захист��інформації�спеціалістів�Управління,�стр��т�рних�підрозділів

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

6.22.�Ор�анізов�є�здійснення�заходів�щодо�технічно�о�і�про�рамно-техноло�ічно�о�забез-

печення�ф�н�ціон�вання�інформаційних�систем,�що�належать�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�забезпечення�надання�дост�п��до�інформації,�що�в�них

містяться,�збері�ання�та�захист�та�ої�інформації,�систематизацію�даних,�я�і�містяться�в�сис-

темах.

6.23.�Здійснює�інші�ф�н�ції,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

7.�Управління�в�межах�своєї��омпетенції�та���встановленом��поряд���має�право:

7.1.�Ор�анізов�вати�ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адмі-

ністраціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�вимо��за�онодавства���сфері�інформатизації,�еле�-

тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,

розвит���інформаційно�о�с�спільства.

7.2.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�до��менти,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�Управ-

ління�ф�н�цій.

7.3.�Зал�чати�спеціалістів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�під-

приємств��станов�та�ор�анізацій�незалежно�від�форм�власності�для�роз�ляд��питань,�що�нале-

жать�до��омпетенції�Управління.

7.4.�У�межах��омпетенції�та�за�відповідним�дор�ченням�представляти�інтереси�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���відносинах�з�ор�ана-

ми�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаці-

ями�незалежно�від�форм�власності,�фізичними�особами.

7.5.�Ініціювати�проведення�нарад�і�об�оворень�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції,�за-

прош�вати�з�цією�метою�представни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��сіх�форм�власності,�фізичних�осіб.

7.6.�Вносити�пропозиції�щодо�вдос�оналення�роботи,�підвищення�ефе�тивності�розвит����

сфері�інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформації,�ви�ористання�еле�трон-

них�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства�в�місті�Києві.

7.7.�За�дор�ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�ор�анізов�вати�проведення�пе-

ревіро��стан��реалізації�заходів�з�інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�вання,�захист��інформа-

ції,�ви�ористання�еле�тронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спільства,

ви�онання�вимо��а�тів�за�онодавства,�інших�ор�анізаційних,�розпорядчих�і�нормативних�до��-

ментів�з�питань�технічно�о�захист��інформації,�а�та�ож�ефе�тивності�впроваджених�заходів�що-

до�захист��інформації���стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�а�та-

�ож�підприємствах,��становах�та�ор�анізаціях,�що�належать�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва.

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

місь�ий��олова�за�поданням��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

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

фі�аційним�рівнем�спеціаліста�або�ма�істра,�я�а�має�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�поса-

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

не�менш�я��п’ять�ро�ів.

9.�Начальни��Управління:

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

�онання�по�ладених�на�Управління�завдань,�визначає�ф�н�ції�та�ст�пінь�відповідальності�за-

ст�пни�а,��ерівни�ів�відділів.�Контролює�робот��відділів�Управління�та�забезпеч�є�підвищення

ділової��валіфі�ації�їх�працівни�ів.

9.2.�Вносить�на�роз�ляд�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�ти�розпорядчих�до-

��ментів�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Управління.

9.3.�Забезпеч�є�ви�онання�дор�чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та��ерівни�а�апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�перспе�тив-

них�і�поточних�планів�діяльності�Управління.

9.4.�Гот�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���Положення�про�Управління,�йо-

�о�стр��т�р��і�внесення�змін�до�них,�затвердж�є�положення�про�відділи�Управління�та�посадо-

ві�інстр��ції�працівни�ів.

9.5.�Подає�в��становленом��поряд���пропозиції��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�призначення,�звільнення�з

посади�та�переміщення�працівни�ів�Управління,�застос�вання�заохочень�та�стя�нень.

Визначає�завдання�і�розподіляє�обов’яз�и�між�працівни�ами��правління.�

Контролює�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни.

9.6.�Ор�анізов�є�робот��працівни�ів��правління�з�до��ментами,�що�містять�інформацію�з�об-

меженим�дост�пом,�зо�рема�і�відомості,�що�становлять�державн��таємницю.�В��становленом�

поряд���вживає�заходів�для�збереження�державної�таємниці�з�ідно�із�За�оном�У�раїни�«Про

державн��таємницю».

10.�Начальни��Управління�має�заст�пни�а,�я�о�о�за�йо�о�поданням,�по�одженим�з��ерівни�ом

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

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

11.�Працівни�и�Управління�призначаються�на�посад��та�звільняються�з�посади�за�поданням

начальни�а�Управління�та�за�по�одженням�з��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��становленом��поряд��.

12.�Для�ви�онання�ф�н�цій,�по�ладених�на�Управління,�начальни��та�працівни�и�Управління

наділяються�правами,�ви�он�ють�обов’яз�и�і�нес�ть�відповідальність�відповідно�до�норматив-

но-правових�а�тів,�що�ре��люють�порядо��і��мови�проходження�державної�сл�жби,�а�та�ож�пра-

вил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд���і�цьо�о�Положення.

13.�По�ладання�на�Управління�обов’яз�ів,�не�передбачених�цим�Положенням,�і�та�их,�що�не

стос�ються�питань�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інформації,�не�доп�с�ається.

14.�Витрати�на��тримання�Управління�проводяться�за�рах�но��видат�ів,�передбачених�на��т-

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

ністрації).
Керівник апарату В. Бондаренко

Про переведення жилих приміщень квартири № 3&140 
в житловому будинку № 4 на вул. Регенераторній 

у Дніпровському районі у нежилі
Розпорядження № 1198 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 громадянки від 21 липня 2014 року, в межах функцій органу місцевого самоврядуван&
ня:

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

�вартири�№ 3-140,�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.�Громадянці:

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

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

тира�№ 3-140)�житлово�о�б�дин���№ 4�на�в�л.

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

лон��раси�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��становле-

ном��поряд���прое�тн��до��ментацію.

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

рішити�питання�пайової��часті���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва���встановленом��поряд��.

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

вил�бла�о�строїв�м.�Києва,�затверджених�рі-

шенням�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�розпоряджен-

ня�по�ласти�на��олов��Дніпровсь�ої�районної

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

ва�Я.�В.
Голова В. Кличко

Про перезатвердження проекту «Реконструкція частини 
антресольного поверху будівлі ремонтно&механічної майстерні

під центр оброблення даних по вул. Дегтярівська, 37 
в Шевченківському районі м. Києва»

Розпорядження № 1202 від 9 грудня 2015 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», постанови

Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне&
ту Міністрів України», з метою проведення реконструкції частини антресольного поверху будівлі ремонтно&
механічної майстерні під центр оброблення даних по вул. Дегтярівська, 37 в Шевченківському районі міста Ки&
єва для створення інформаційної інфраструктури у місті Києві із використанням новітніх технологій для на&
дання інформаційних послуг мешканцям міста Києва:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Ре�онстр��ція�частини�антресольно�о�поверх��б�дівлі�ремонтно-

механічної�майстерні�під�центр�оброблення�даних�по�в�л.�Де�тярівсь�а,�37�в�Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�е�спертні�звіти�Державно�о�підприємства�«Спеціалізована�дер-

жавна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спер-

тизи»�від�ЗО�серпня�2013�ро���№ 00-0342-13/ЦБ,�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�«УКРЕК-

СПЕРТИЗА�В�БУДІВНИЦТВІ»�від�03��р�дня�2015�ро���№ 0711-3781-15/УЕБ,�з�та�ими�техні�о-е�о-

номічними�по�азни�ами:

Показники Од. виміру Кількість

Характер будівництва � реконструкція

Ступінь вогнестійкості � II

Поверховість існуючої будівлі поверх 1; 2

Площа ділянки га 1,9124

Загальна площа приміщень центру м2 750,53

оброблення даних, у тому числі:

� сходова клітка м2 24,26

Корисна площа приміщень центру оброблення даних м2 726,27

Будівельний об'єм сходової клітки м3 345,6

Кількість створених робочих місць місце 28

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на 12.11.2015 p., у тому числі: тис. грн 75 916,969

�   будівельно�монтажні роботи тис. грн 9 445,902

�   устаткування, меблі та інвентар тис. грн 52 706,867

�   інші витрати тис. грн 1 111,372

Річні потреби:

� води тис. м3 0,30

� електроенергії тис. кВт год. 1140,5

� теплової енергії Гкал 128,34

Тривалість будівництва місяць 11,0
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2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�вартості�ре�онстр��ції,�здійснюється�замовни�ом�ре�онстр��ції�на�підставі�обґр�н-

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

3.�При���ладенні�замовни�ом�до�овор��підряд��на�ре�онстр��цію�об’є�та�обов’яз�ово�перед-

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

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12�вересня�2013�ро���№ 1613�«Про�за-

твердження�прое�т��«Ре�онстр��ція�частини�антресольно�о�поверх��б�дівлі�ремонтно-механіч-

ної�майстерні�під�центр�оброблення�даних�по�в�л.�Де�тярівсь�а,�37�в�Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

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

Голова В. Кличко

Про внесення змін до переліку міжквартальних проїздів 
та прибудинкових територій, які потребують виконання робіт 

з капітального та поточного ремонтів у 2015 році
Розпорядження № 1212 від 16 грудня 2015 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо&
більні дороги», частини четвертої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з
метою уточнення переліку міжквартальних проїздів та прибудинкових територій, які потребують виконан&
ня робіт з капітального та поточного ремонтів у 2015 році:

Унести�зміни�до�перелі���між�вартальних�проїздів�та�приб�дин�ових�територій,�я�і�потреб�-

ють�ви�онання�робіт�з��апітально�о�та�поточно�о�ремонтів���2015�році,�затверджено�о�розпо-

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

ції)�від�16�червня�2015�ро���№ 583,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реставрацію із пристосуванням для сучасного використання
велотреку на вул. Богдана Хмельницького, 58 та благоустроєм

території у межах вулиць Богдана Хмельницького, 
Михайла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського 

у Шевченківському районі міста Києва
Розпорядження № 1214 від 17 грудня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про ре&
гулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», з метою організації охорони, рес&
таврації та використання пам’ятки архітектури місцевого значення, популяризації велосипедного спорту,
підвищення спортивної активності та зміцнення здоров’я мешканців міста Києва:

1.�Здійснити�реставрацію�із�пристос�ванням

для�с�часно�о�ви�ористання�велотре���на�в�л.

Бо�дана�Хмельниць�о�о,�58�та�бла�о�строєм

території���межах�в�лиць�Бо�дана�Хмельниць-

�о�о,�Михайла�Коцюбинсь�о�о�та�В’ячеслава

Липинсь�о�о���Шевчен�івсь�ом��районі�міста�Ки-

єва.

2.�Визначити�Ком�нальне�підприємство�з�пи-

тань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житло-

інвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб�д-

УКБ»)�замовни�ом�робіт,�зазначених���п�н�ті

1�цьо�о�розпорядження.

3.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»�в��становлено-

м��поряд��:

3.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

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

торисної�до��ментації,�проведення�її�е�спер-

тизи�та�затвердження.

3.3.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��ор�анізації�відповідно�до�вимо��за�оно-

давства�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�розпорядження.

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

нодавства�У�раїни�шодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

3.5.�До�почат���ви�онання�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�одержати�до-

зволи�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,

що�реаліз�є�державн��політи�����сфері�охоро-

ни���льт�рної�спадщини —�Міністерства���ль-

т�ри�У�раїни,�місцево�о�ор�ан����сфері�охоро-

ни���льт�рної�спадщини —�Департамент����ль-

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

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

проведення�робіт.

3.6.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

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

ро���№ 1051/1051.

3.7.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

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

розпорядження,�обов’яз�ово�передбачити��мо-

ви�щодо�надання��енеральним�підрядни�ом��а-

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

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.8.�Земельно-майнові�питання�вирішити��

встановленом��поряд��.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

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

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

ції)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�ро-

Про відмову в реєстрації Статуту релігійної громади 
«УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВЯЩА ЦЕРКВА»

Розпорядження № 1208 від 16 грудня 2015 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 05 серпня 2014 року і протокол загальних зборів релігійної громади «УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛА&
ВЯЩА ЦЕРКВА» від 13 червня 2014 року № 1 та керуючись статтею 15 Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Відмовити�в�реєстрації�Стат�т��релі�ійної��ромади�«УКРАЇНСЬКА�ПРАВОСЛАВЯЩА�ЦЕРКВА»

��зв’яз���з�тим,�що�Стат�т�релі�ійної��ромади�«УКРАЇНСЬКА�ПРАВОСЛАВЯЩА�ЦЕРКВА»�не�від-

повідає�вимо�ам�статей�7,�8,�10,�12,�14�За�он��У�раїни�«Про�свобод��совісті�та�релі�ійні�ор�а-

нізації».
Голова В. Кличко

біт,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро-

�и�за�рах�но��бюджетних��оштів.

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

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но�в��становленом��поряд���зарахов�ється�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту транспортної інфраструктури 

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

Розпорядження № 1234 від 23 грудня 2015 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду&

вання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Поряд&
ку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішен&
ня Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою за&
безпечення ефективного використання бюджетних коштів, в межах функцій органу місцевого самовряду&
вання:

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

вит���в�с�мі�12 400 000,00��рн,�передбачених

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2015

рі����за�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в

межах�за�ально�о�обся���бюджетних�призначень,

шляхом�зменшення�видат�ів�по��од��тимчасо-

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

цевих�бюджетів�171000�«Діяльність�і�посл��и,

не�віднесені�до�інших��ате�орій»�для�КП�«Київ-

пастранс»�та�збільшення�видат�ів�по��од��тим-

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

місцевих�бюджетів�170603�«Інші�заходи���сфе-

рі�еле�тротранспорт�»�для�КП�«Київпастранс»

з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

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

�о�розпорядження,�до�постійної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о

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

місь�ої�державної�адміністрації)�внести�від-

повідні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюдже-

т��після�по�одження�в��становленом��по-

ряд���перерозподіл��видат�ів,�передбаче-

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

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

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно-

�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 1235 від 24 грудня 2015 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 21.4 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№ 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»:

1.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бю-

джетних��оштів�між�об’є�тами�б�дівництва,�ре-

�онстр��ції�тощо,�а�та�ож�видами�оплач�ваних

робіт�(прое�тні�роботи,�оплата�за�мин�лі�ро-

�и,�поточні��апітальні�в�ладення,�придбання

обладнання�тощо),�передбаченими�додат�ом

4�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�,�затвердженої�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015

ро���№ 59/924,�що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл��оштів���ме-

жах�аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах

бюджетних��оштів�між�напрямами�ви�онання

робіт�з��апітально�о�ремонт�,�передбачени-

ми�додат�ом�5�до�Про�рами�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�28�січня�2015�ро���№ 59/924,�що�додає-

ться.

3.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном�

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

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень,�що�додається.

4.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном�

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

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�,�що�додається.

5.�Відповідно�до�п�н�тів�1,�2,�3,�4�цьо�о�роз-

порядження�внести�зміни�до�по�азни�ів�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м. Києва�на�2015�рі�,�доведених�до�департа-

ментів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозді-

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

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

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

цій�з�ідно�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�16�люто�о�2015

ро���№ 119�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�»�(в�ре-

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

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

ної�адміністрації)�від�16��р�дня�2015�ро���№ 1211),

а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;�

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень;�

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що

додаються.

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

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

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

чити�подання�цьо�о�розпорядження�на�по�о-

дження�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет�,�після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���цьо�о�роз-

порядження�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 1240 від 24 грудня 2015 року

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2015 року № 1288&р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, перед&
бачених Міністерству соціальної політики на 2015 рік», від 16 грудня 2015 року № 1340&р «Про перерозподіл
деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл
обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році», підпункту 21.5
пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015
рік»:

1.�Врах�вати:

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

д��бюджет��міста�Києва�за�рах�но��с�бвенцій

з�державно�о�бюджет��на:

1.1.1.�На�б�дівництво�(придбання)�житла�для

сімей�за�иблих�війсь�овосл�жбовців,�я�і�бра-

ли�безпосередню��часть�в�антитерористичній

операції,�а�та�ож�для�інвалідів�І—II��р�пи�з�чис-

ла�війсь�овосл�жбовців,�я�і�брали��часть���за-

значеній�операції,�та�потреб�ють�поліпшення

житлових��мов»���с�мі�5 241,7�тис.��рн.

1.1.2.�Освітню�с�бвенцію�на�с�м��14 808,8

тис.��рн.

1.1.3.�Медичн��с�бвенцію�на�с�м��168 301,1

тис.��рн.�

2.�Спрям�вати��ошти:

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

джет��місцевим�бюджетам�на:

2.1.1.�видат�и�за�ально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва���с�мі�9 276,8�тис.��рн�з�ідно�з�до-

дат�ом�1;

2.1.2.�видат�и�спеціально�о�фонд��бюдже-

т��міста�Києва�на�видання,�придбання,�збері-

�ання�і�достав���підр�чни�ів�і�посібни�ів�для

�чнів�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів��

с�мі�5 532,0�тис.��рн�з�ідно�з�додат�ом�2.

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

джет��місцевим�бюджетам�на�лі��вання�хво-

рих�на�ц��ровий�і�нец��ровий�діабет�та�на�лі-

��вання�методом��емодіаліз��на�видат�и�за-

�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва���с�мі

168 301,1�тис.��рн�з�ідно�з�додат�ом�3.

2.3.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��місце-

вим�бюджетам�на�б�дівництво�(придбання)

житла�для�сімей�за�иблих�війсь�овосл�жбов-

ців,�я�і�брали�безпосередню��часть�в�антите-

рористичній�операції,�а�та�ож�для�інвалідів�

І—II��р�пи�з�числа�війсь�овосл�жбовців,�я�і�бра-

ли��часть���зазначеній�операції,�та�потреб�ють

поліпшення�житлових��мов»�на�видат�и�спеці-

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

м��розпорядни����оштів —�Департамент��б�-

дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онав-

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

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

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

місцевих�бюджетів�150118�«Житлове�б�дівниц-

тво�та�придбання�житла�для�о�ремих��ате�орій

населення»���с�мі�5 241,7�тис.��рн.

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

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

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

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

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

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

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

та�Києва�на�2015�рі�».

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін 
до складу комісії з ліквідації 

Державного комунального підприємства 
«Київжитлотеплокомуненерго»

Розпорядження № 1253 від 28 грудня 2015 року
З метою забезпечення належного виконання рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року

№ 322/9379 «Про ліквідацію Державного комунального підприємства «Київжитлотеплокомуненерго» Київ&
ської міської державної адміністрації» та у зв’язку з необхідністю уточнення ідентифікаційного коду окре&
мого члена комісії з ліквідації Державного комунального підприємства «Київжитлотеплокомуненерго», в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�с�ладі��омісії�з�лі�відації�Державно�о��о-

м�нально�о�підприємства�«Київжитлотепло�о-

м�ненер�о»,�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�25

вересня�2013�ро���№ 1666�(в�реда�ції�розпо-

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

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

ції)�від�19�червня�2015�ро���№ 593)�після�слів

«ТОВ�«ДТЕК�Сервіс»�(ідентифі�аційний��од»

цифри� «3221818987»� замінити� цифрами

«2236904380».

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 21 травня 2013 року № 745 «Про заходи 
щодо зарахування до комунальної власності територіальної

громади міста Києва бюветних комплексів»
Розпорядження № 1255 від 28 грудня 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду&
вання в Україні», з метою забезпечення безперебійної роботи бюветних комплексів та виконання пункту 4 протоколу
доручень № 003/116, напрацьованих під час наради з поточних питань 18 червня 2015 року, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�21�травня�2013

ро���№ 745�«Про�заходи�щодо�зарах�вання

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�бюветних��омпле�сів»�та�і

зміни:

1.1.�П�н�т�1�розпорядження�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:�

«1.�Деснянсь�ій,�Дніпровсь�ій,�Святошин-

сь�ій�та�Шевчен�івсь�ій�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям�подати�в��ста-

новленом��поряд���до�Департамент���ом�-

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

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

державної�адміністрації)�до��менти,�необхід-

ні�для�зарах�вання�бюветних��омпле�сів�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�з�ідно�з�перелі�ом,�що�до-

дається».

1.2.�П�н�ти�2,�3�розпорядження�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�4�та�5�вважати�п�н�-

тами�2�і�3�відповідно.

1.3.�П�н�т�2�розпорядження�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

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

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

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

безпечити�в��становленом��поряд���зарах�-

вання�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�бюветних��омпле�сів,

зазначених���додат���до�цьо�о�розпоряджен-

ня,�з�подальшим�за�ріпленням�їх�на�праві��ос-

подарсь�о�о�відання�за�спеціалізованим�водо-

�осподарсь�им��ом�нальним�підприємством

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

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

водфонд».

2.�Додато��до�розпорядження�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�21�трав-

ня�2013�ро���№ 745�«Про�заходи�щодо�за-

рах�вання�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�бюветних��ом-

пле�сів»�ви�ласти���реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

від�21.05.2013�р.�№�745

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

28.12.2015�р.�№�1255)

Перелік бюветних комплексів

№ п/п Адреса бюветного комплексу

Деснянський район

1. вул. Путивльська, 40�42

Дніпровський район

2. вул. Сергія Лазо, 5а

3. вул. Павла Тичини, 28

Святошинський район

4. пров. Червонозаводський, 2/13

Шевченківський район

5. вул. Краснодарська, 45

Керівник апарату В. Бондаренко

Про виділення коштів 
з резервного фонду бюджету міста Києва 

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 
для фінансування робіт, 

пов’язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайної ситуації техногенного характеру 

на водопровідній мережі, 
яка забезпечує водопостачанням житлові будинки 

приватного сектору по вул. Любарській, вул. І. Кочерги 
та пров. Любарському у Дарницькому районі

Розпорядження № 1262 від 29 грудня 2015 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження

Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», з метою виділення коштів резервного фонду
бюджету міста Києва для фінансування робіт, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситу&
ації техногенного характеру на водопровідній мережі, яка забезпечує водопостачанням житлові будинки
приватного сектору по вул. Любарській, вул. І. Кочерги та пров. Любарському у Дарницькому районі, вра&
ховуючи протокол постійної комісії з питань техногенно&екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 грудня 2015
року № 84:

1.�Виділити�Дарниць�ій�районній�в�місті�Ки-

єві�державній�адміністрації�491 012,33��ривень

для�фінанс�вання�робіт,�пов’язаних�із�запобі-

�анням�вини�ненню�надзвичайної�сит�ації�тех-

но�енно�о�хара�тер��на�водопровідній�мере-

жі,�я�а�забезпеч�є�водопостачанням�житлові

б�дин�и�приватно�о�се�тор��по�в�л.�Любар-

сь�ій,�в�л.�І.�Кочер�и�та�пров.�Любарсь�ом���

Дарниць�ом��районі.

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�зазначені��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження�видат�и�за�ра-

х�но���оштів�резервно�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва.

3.�Визначити�Ком�нальне�підприємство�«По-

зня�и-Інвест-УКБ�Дарниць�о�о�район��міста

Києва»�замовни�ом�ви�онання�робіт,�пов’яза-

них�із�запобі�анням�вини�ненню�надзвичайної

сит�ації�техно�енно�о�хара�тер��на�водопро-

відній�мережі,�я�а�забезпеч�є�водопостачан-

ням�житлові�б�дин�и�приватно�о�се�тор��по

в�л.�Любарсь�ій,�в�л.�І.�Кочер�и�та�пров.�Лю-

барсь�ом����Дарниць�ом��районі.

4.�Ком�нальном��підприємств��«Позня�и-

Інвест-УКБ�Дарниць�о�о�район��міста�Ки-

єва»:

4.1.�Забезпечити�ви�онання�робіт,�пов’яза-

них�із�запобі�анням�вини�ненню�надзвичайної

сит�ації�техно�енно�о�хара�тер��на�водопро-

відній�мережі,�я�а�забезпеч�є�водопостачан-

ням�житлові�б�дин�и�приватно�о�се�тор��по

в�л.�Любарсь�ій,�в�л.�І.�Кочер�и�та�пров.�Лю-

барсь�ом����Дарниць�ом��районі;

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

неральні�прое�тн��та�підрядн��б�дівельн��ор-

�анізації�для�прое�т�вання�та�ви�онання�робіт,

передбачених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

5.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�спільно�з�Ком�нальним�під-

приємством�«Позня�и-Інвест-УКБ�Дарниць�о-

�о�район��міста�Києва»�провести�аналіз�при-

чин�прорив��на�водопровідній�мережі,�я�а�за-

безпеч�є�водопостачанням�житлові�б�дин�и

приватно�о�се�тор��по�в�л.�Любарсь�ій,�в�л.�І.

Кочер�и�та�пров.�Любарсь�ом����Дарниць�о-

м��районі�та�в�разі�виявлення�винних,�вжити

заходів�щодо�відш�од�вання�витрат�бюджет��на

запобі�ання�вини�ненню�надзвичайної�сит�-

ації,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

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

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

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

леєва�П.�О.

В. о. голови П. Пантелеєв
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ Â²ÄÎÊÐÅÌËÅÍÈÉ Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë “ÊÎÍÒÐÎËÜ ÒÀ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ”
ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ“ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ” ïîâ³äîìëÿº ïðî
íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå

ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, âóë.
×åðâîíîãâàðä³éñüêà, 20-À.

ÑÂÏ “ÊÎÍÒÐÎËÜ ÒÀ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ” öå ñó÷àñíèé ³íæåíåðíèé êîìïëåêñ ç âèðîá-
íè÷îþ òà íàóêîâî-òåõí³÷íîþ áàçîþ, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè àòåñòîâàíèìè ñïåö³-
àë³ñòàìè. Äî çîíè â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äðîçä³ëó íàëåæàòü ïèòàííÿ âïðîâàäæåííÿ
ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é òà êðàùèõ ïðàêòèê ó ñôåð³ íàëàãîäæóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî
îáëàäíàííÿ,ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç íàëàãîäæóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ òà êîí-
òðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì, òîùî.

Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ º
íàñòóïíå ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ: ñòàö³îíàðíèé ñòåíä âèïðîáó-
âàííÿ òðàíñôîðìàòîðíîãî ìàñòèëà; îáëàäíàííÿ ç êàë³áðóâàííÿ òà ïîâ³ðêè òåðìî-
ìåòð³â ³ òåõí³÷íèõ ìàíîìåòð³â; ðîáî÷å ì³ñöå ç ïîâ³ðêè ñèãíàë³çàòîð³â ãàç³â; ïîñòè
ïðîâåäåííÿ ïàÿëüíèõ ðîá³ò; õ³ì³÷í³ øàôè ³ ïðèëàä äëÿ âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³ ñòàë³.

Â ³íæåíåðíî-ëàáîðàòîðíîìó êîðïóñ³ íàðàõîâóºòüñÿ 8 îðãàí³çîâàíèõ ñòàö³îíàð-
íèõ äæåðåë, ³ç çàãàëüíèì îáñÿãîì âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ — 0,0025 ò/ð³ê.

Ìàñîâ³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â
â³äïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³íïðèðîäè Óê-
ðà¿íè â³ä 27.06.2006 ¹309, òà ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì äîïóñòèìîãî âì³ñòó çàáðóä-
íþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðà-
ö³, 1/1 òåë. (044) 559-10-73, 292-21-25.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð.
¹ 869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹515 ÒÎÂ “Å.Ê.”Êîì-
ôîðò-Ìàéñòåð” ðîçðàõîâàíî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè: âóë. Ðèçüêà, áóä. 73-Ã, âóë. Çäîëáóí³âñüêà, áóä. 13,
ïðîñï. Íàóêè 55-À, ÿê³ ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåð-
äæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð. ¹ 307.Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîð-
ìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ÒÎÂ “Å.Ê.“Êîìôîðò-Ìàéñòåð” 02081 ì. Êè¿â, âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, 2 ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-
êó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ð. ¹390.

Ïîâ³äîìëåííÿ
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä

24.12.2015 ¹59 ó ñïðàâ³ ¹133-03/08.15 ïðî ïîðóøåííÿ ÒÎÂ “Óêðäîðòåõíîñåðâ³ñ” (34892544),
ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿”. Çàçíà÷åíèì
Ð³øåííÿì íà ÒÎÂ “Óêðäîðòåõíîñåðâ³ñ” íàêëàäåíî øòðàô 54000 ãðí.

Ó çâ’ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîðåñóðñè, ìàòåð³àëè òîùî ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ” ïîâ³äîìëÿº, ùî
çì³íåí³ òà âñòàíîâëåí³ íîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì òà
ñòðóêòóðîþ, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869, ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
17.07.2015 ¹ 515 ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ.Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹307.

Ñòðóêòóðà, ñêëàäîâ³, ïåðåë³ê ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îá’ÿâ â êîæíîìó ï³ä’¿çä³
áóäèíê³â òà íà ñàéò³ Ã²ÎÖ â ÿêèõ ïðîâîäÿòüñÿ çì³íè òà/àáî âñòàíîâëþºòüñÿ íîâèé òàðèô. Ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè âèêîíàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ðîçì³ùåí³ íà äîøêàõ îá’ÿâ â êîæíîìó ï³ä’¿çä³ âêàçàíèõ áóäèíê³â.

Ðîçðàõóíîê òàðèôó çä³éñíåíî çà åëåêòðîííîþ ïðîãðàìîþ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” íà çàìîâëåííÿ ÊÌÄÀ.
Äëÿ îòðèìàííÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íàäàííÿ ïðîïîçèö³é ³ çàóâàæåíü ïðîïîíóºìî çâåðòàòèñü â òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîâàëüñüêà-

Æèòëîñåðâ³ñ”— âóë. ª. ×àâäàð, 3 òà çà òåë. 220-04-87.
Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ç 06.02.2016 ïî 21.02.2016 ðîêó çã³äíî íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà Ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíî-

ãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ¹ 390 “ñòðîêîì íå ìåíøå 14 òà íå á³ëüøå 20 êàëåíäàðíèõ äí³â”.
Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ “Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ”

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

* Îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê ïîâèíåí çä³éñíèòè ä³¿ ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ òà ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå:
ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðåáóäîâó/ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ
íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëå-

ôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çà-
ãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Îðåíä-
íà

ñòàâêà,
%

Çàïðîïîíîâàíà çà-
ÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíè-

êîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá’ºêòà

îðåíäè,
ãðí

1*

ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”
(01030, Ôðàíêà

²âàíà, 38-á,
234-91-41)

1 ïî-
âåðõ

Ãåðî¿â
Ñòàë³í-
ãðàäà

ïðîñï. ,
27, ë³ò. À

199,40 8

Êàôå, ÿêå íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâà-

ð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.12.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 149,28 29765,67 4464850,00

2

Öåíòð åêñòðåíî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
òà ìåäèöèíè êàòàñ-

òðîô ì. Êèºâà
(01030, Õìåëüíèöü-
êîãî Áîãäàíà, 37-á,

234-51-86)

1 ïî-
âåðõ

Êîëåê-
òèâ³çà-
ö³¿, 3 

1,00 9
Òîðãîâåëüíèé àâòî-
ìàò, ùî â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 01.12.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 245 245 32667,00

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï Àäðåñà áóäèíêó

Ä³þ÷èé òàðèô íà ïîñëóãè ç
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-

ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é (ãðí çà ì êâ. ç ÏÄÂ)

Äàòà âñòàíîâëåí-
íÿ òàðèôó

Â³äñîòîê â³äøêîäó-
âàííÿ çàòâåðäæå-
íèì òàðèôîì ñîá³-

âàðòîñò³

Ðîçðàõîâàíèé òàðèô íà ïîñëóãè
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà

ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
(ãðí çà ì êâ. ç ÏÄÂ)

% ï³äâè-
ùåííÿ

1. Ïðîñïåêò Ìèêîëè Áàæàíà,10 3,60 05.09.2013ð. 87% 4,40 22,22%

2. Ïðîñïåêò Ìèêîëè Áàæàíà,12 3,60 05.09.2013ð. 82% 4,41 22,50%

3. Ïðîñïåêò Ìèêîëè Áàæàíà,14 3,60 05.09.2013ð. 88% 4,41 22,50%

4. Ïðîñïåêò Ìèêîëè Áàæàíà,8á 3,72 06.03.2015ð. 84% 4,44 19,36%

5. Âóëèöÿ ªëèçàâåòè ×àâäàð,1 3,95 11.12.2012ð. 81% 4,88 22,31%

6. Âóëèöÿ ªëèçàâåòè ×àâäàð,3 3,57 23.06.2011ð. 82% 4,33 21,29%

7. Âóëèöÿ ªëèçàâåòè ×àâäàð,5 3,57 15.12.2011ð. 80% 4,40 23,24%

8. Âóëèöÿ ªëèçàâåòè ×àâäàð,7 3,57 15.12.2011ð. 84% 4,41 23,53%

9. Âóëèöÿ ªëèçàâåòè ×àâäàð,9 3,57 23.06.2011ð. 80% 4,43 24,09%

10. Âóëèöÿ ªëèçàâåòè ×àâäàð,11 3,57 23.06.2011ð. 81% 4,41 23,53%

11. Âóëèöÿ Ñð³áíîê³ëüñüêà,1 4,00 11.07.2012ð. 80% 4,85 21,25%

12. Âóëèöÿ Ñð³áíîê³ëüñüêà,2à 3,31 05.09.2013ð. 83% 3,99 20,54%

13. Âóëèöÿ Ñð³áíîê³ëüñüêà,3à 3,51 15.12.2011ð. 80% 4,41 25,64%

14. Âóëèöÿ Ñð³áíîê³ëüñüêà,3á 3,51 23.06.2011ð. 79% 4,41 25,64%

15. Âóëèöÿ Ñð³áíîê³ëüñüêà,3â 3,51 23.06.2011ð. 80% 4,40 25,36%

16. Âóëèöÿ Áîðèñà Ãìèð³,2 3,63 05.09.2013ð. 82% 4,41 21,49%

17. Âóëèöÿ Áîðèñà Ãìèð³,4 3,62 05.09.2013ð. 82% 4,43 22,38%

18. Âóëèöÿ Áîðèñà Ãìèð³,6 3,62 05.09.2013ð. 82% 4,44 22,65%

19. Âóëèöÿ Áîðèñà Ãìèð³,8á 3,64 23.06.2011ð. 82% 4,45 22,25%

20. Âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Ìèøóãè,8 2,31 17.11.2009ð. 51% 4,57 97,84%

21. Âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Ìèøóãè,12 4,80 25.05.2012ð. 86% 5,58 16,24%

22. Âóëèöÿ Îëåíè Ï÷³ëêè,5 3,85 23.06.2011ð. 89% 4,34 12,73 %

23. Âóëèöÿ Êíÿæèé çàòîí,21 4,47 31.08.2009ð. 85% 5,27 17,90%

24. Âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Çàêðåâñüêîãî,93à 3,95 11.12.2012ð. 85% 4,64 17,47 %

25. Âóëèöÿ Îëüãèíñüêà,6 4,82 31.08.2009ð. 71% 6,84 41,91%

26. Ïðîñïåêò Íàóêè,69 3,45 23.06.2011ð. 80% 4,32 25,22%

27. Âóëèöÿ Ëåâ³òàíà,3 3,84 23.06.2011ð. 89% 4,69 22,14%

28. Âóëèöÿ Âàñèëÿ Êàñ³ÿíà ,2/1 3,50 05.09.2013ð. 80% 4,39 25,42%

29. Âóëèöÿ Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,1 4,30 06.03.2015ð. 83% 5,04 17,21%

30. Âóëèöÿ Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,1À 4,30 06.03.2015ð. 85% 5,05 17,44%

31. Âóëèöÿ Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,1Á 4,30 06.03.2015ð. 83% 5,24 21,86%

32. Âóëèöÿ Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,4Á 4,39 06.03.2015ð. 83% 5,27 20,05%

33. Âóëèöÿ Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,4Â 4,30 06.03.2015ð. 83% 5,20 20,93%

34. Âóëèöÿ Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,4Ã 4,30 06.03.2015ð. 82% 5,25 22,09%

35. Âóëèöÿ Àâ³àêîíñòðóêòîðà ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî,4Ä 4,14 06.03.2015ð. 80% 5,19 25,36%

36. Âóëèöÿ ×åðâîíîï³ëüñüêà,2Ã Íå çàòâåðäæåíèé 4,71

37. Âóëèöÿ Çîëîòîóñò³âñüêà,30 Íå çàòâåðäæåíèé 5,07

¹
ï/ï Àäðåñà Òàðèô çà 1 êâ. ì 

â ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî
ïîâåðõó çà 1 êâ. ì 
â ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

1 Ðèçüêà, áóä. 73-Ã 3,71 3,24

2 Çäîëáóí³âñüêà, áóä. 13 4,12 3,13

3 Íàóêè, 55-À 4,12 3,26

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, âèäàíå ãðîìàäÿíèíó
Ò³òîâó Îëåãó Ìèõàéëîâè÷ó íà ï³äñòàâ³ ñâ³äîöòâà ¹ 904 â³ä 20.11.2008 ð. â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî àäâîêàòóðó”, ââàæàòè íåä³éñíèì.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 45956

9 ëþòîãî 2016 ð.
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Ó ÑÒÎËÈÖ² íà âóë.
Ìèëîñëàâñüê³é çóïèí-
êó òðàìâà¿â ìàðøðó-
ò³â ¹ 5, 28 «Ïðîñïåêò
Â. Ìàÿêîâñüêîãî» ïå-
ðåéìåíîâàíî íà
«Õðàì íà ÷åñòü ²êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³ «Âñåöà-
ðèöÿ» â îáîõ íàïðÿì-
êàõ. Ïðî öå «Õðåùà-
òèêó» ïîâ³äîìèëè â
ïðåñ-ñëóæá³ ÊÏ «Êè-
¿âïàñòðàíñ».

Îçíàéîìèòèñÿ ç
ðîçêëàäàìè ðóõó òðàìâà¿â ìîæíà íà ñàéò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ó ðîçä³ë³ «Ïàñàæèðàì — Ðîçêëàä ðóõó» �

²íñïåêòîð ÄÀ² â³äïîâ³äàòèìå â ñóä³ 
çà îäåðæàííÿ õàáàðà

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Çóïèíêó òðàìâà¿â ìàðøðóò³â ¹ 5, 28
ïåðåéìåíîâàíî

ÄÍßÌÈ â Êè¿âðàä³ ïðåçåíòóâà-
ëè Ñòðàòåã³þ ðåôîðìóâàííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè â ì³ñò³. Ñòîëè-
öþ ïëàíóþòü ïîä³ëèòè íà 5 ôîð-
ìàòíèõ çîí, ïîÿñíèâ ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òðàíñ-
ïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè Îëåê-

ñ³é Îêîïíèé. Êîæíà ä³ÿòèìå çà
ñâî¿ìè ïðàâèëàìè. «Ïðèì³ðîì,
ó íóëüîâ³é ôîðìàòí³é çîí³ ïðî-
ïîíóºòüñÿ çàáîðîíèòè ðîçì³ùåí-
íÿ áóäü-ÿêèõ îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè, à óæå ó ÷åòâåðò³é äî-
çâîëÿþòüñÿ âóëè÷í³ áàíåðè, ìàê-

ñèìàëüíèé ðîçì³ð îäíîãî îá’ºê-
òà íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 36 
êâ. ì»,— çàçíà÷èâ ïàí Îêîïíèé.

Ïðîïîíóºòüñÿ îáìåæèòè ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè â çîíàõ îõî-
ðîíè ïàì’ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, ïàðêàõ òà ñêâåðàõ, ó áåç-
ïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ äî àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ òà êóëüòîâèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä, íà ìîñòàõ, øëÿõîï-
ðîâîäàõ òîùî.

Çàðàç Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ïðîâî-
äèòü ðîáîòó ùîäî ï³äãîòîâêè çì³í
äî çãàäàíîãî äîêóìåíòà. Çà äî-
ðó÷åííÿì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-
êó òà ðåêëàìè, ïðîô³ëüíèé Äå-
ïàðòàìåíò ñï³ëüíî ç Àíòèêîðóï-
ö³éíîþ ðàäîþ ïðè ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³, ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà», Óïðàâ-
ë³ííÿì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, ãðîìàäñüê³ñòþ òà ï³äïðè-
ºìöÿìè ìàº ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðó-
ïó, àáè âäîñêîíàëèòè Ñòðàòåã³þ
òà ðàçîì íàïðàöþâàòè çì³íè äî
Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè â ñòîëèö³ �

Ô
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ßêîþ áóäå çîâí³øíÿ ðåêëàìà â Êèºâ³

Ó ìåð³¿ ïðèâ³òàëè âîëîíòåð³â íîâîð³÷íî¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿

ÏÎÍÀÄ 300 âîëîíòåð³â Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³ âçÿëè ó÷àñòü ó áëàãîä³éí³é íîâîð³÷í³é àêö³¿
«ßëèíêà áàæàíü: êîæåí çäàòåí íà äèâî». ¯ì âäà-
ëîñÿ ç³áðàòè ïîäàðóíêè äëÿ ïîíàä 5 òèñÿ÷ ä³òåé-
êë³ºíò³â ìåðåæ³ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ 
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Êèºâà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ï³ñëÿ
çóñòð³÷³ ç âîëîíòåðàìè àêö³¿.

«Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ñï³ëüíî ç ÁÔ «Íåçàëåæ-
íà êðà¿íà» òà îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ìåðåæ ñóïåð-
ìàðêåò³â ïðîâ³â áëàãîä³éíó àêö³þ, êîòðà çàáåçïå-
÷èëà ð³çäâÿíèìè ïîäàðóíêàìè ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé
ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé òà áàãàòîä³òíèõ ðîäèí,
îñîáëèâèõ ä³òëàõ³â, à òàêîæ ä³òåé-ïåðåñåëåíö³â òà
ç ñ³ìåé ó÷àñíèê³â ÀÒÎ»,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ñòàðîñ-
òåíêî �

C²Ð² ïàíåë³ áàãàòîïîâåðõ³âîê ðîçôàðáóþòü ÿñêðà-
âèìè êîëüîðàìè. Ñò³íè áóäèíê³â ñòàíóòü ìîëüáåð-
òîì äëÿ õóäîæíèê³â ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì. Óæå âåñíîþ
ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü ñòð³ò-àðòó Mural
Social Club. Áëèçüêî òðèäöÿòè çàêîðäîííèõ ç³ðîê
âóëè÷íîãî ìèñòåöòâà ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ðîçìàëüî-
âóâàòèìóòü âèñîòêè. Òàê ñàìî ïðèñê³ïëèâî ñòà-

âèòèìóòüñÿ äî ìàëþíêó. Ïåðøèìè ó ñïèñêó — áà-
ãàòîïîâåðõ³âêè ñ³ðèõ ñïàëüíèõ ðàéîí³â, à îò ùî-
äî öåíòðó, òî òóò äóìêè íåîäíîçíà÷í³, àäæå ãî-
ëîâí³ âóëèö³ ñòîëèö³ óæå ñàì³ ïî ñîá³ º øåäåâðà-
ìè òà ïàì’ÿòêàìè àðõ³òåêòóðè. Ðîäçèíêîþ ôåñòè-
âàëþ Mural Social Club º ùå é òå, ùî îáðàí³ áóäèí-
êè ïîïåðåäíüî áóäóòü óòåïëþâàòè. Êèÿíàì â³äðà-
çó ãàðàíòóþòü êðàñó ³ êîìôîðò ¿õíüîãî ïîìåøêàí-
íÿ. Ïðè÷îìó äîäàòêîâèõ êîøò³â íà ðåàë³çàö³þ ïðî-
åêòó íå ïîòð³áíî. Îðãàí³çàòîðè àêòèâíî çàëó÷à-
þòü ñïîíñîð³â, à ç³ðêè ñòð³ò-àðòó äîëó÷àþòüñÿ äî
ïðîãðàìè íà áëàãîä³éí³é îñíîâ³. «Ìè ìàºìî âñ³
íàø³ ñïàëüí³ ðàéîíè çì³íèòè íà êðàùå. Êîæåí ä³ì
ìàº â³äð³çíÿòèñÿ. Ùîá ëþäèíà ìîãëà ñêàçàòè «òàì
îñü òàêèé êðàñèâèé áóäèíîê, ç òàêèì-òî ìàëþíêîì»
çàì³ñòü «éäè âçäîâæ 10 ñ³ðèõ «õðóùîâîê», îäèíàä-
öÿòà ìîÿ». Êîæåí îá’ºêò ìàº áóòè óí³êàëüíèì, êðà-
ñèâèì, íåïîâòîðíèì» — çàçíà÷èâ îðãàí³çàòîð ïðî-
åêòó, äåïóòàò Êè¿âðàäè ²ëëÿ Ñàãàéäàê. Îðãàí³çà-
ö³ÿ Dynamic Urban Culture Kyiv çàïðîøóº äî ó÷àñ-
ò³ ó ôåñòèâàë³ é óêðà¿íñüêèõ ñòð³ò-àðòåð³â. Çàÿâ-
êó íà ó÷àñòü ìîæíà îôîðìèòè íà ñòîð³íö³ Dynamic
Urban Culture Kyiv òà Sky Art Foundation ó ñîö³àëü-
í³é ìåðåæ³ Facebook �

Ñòð³ò-àðòåðàì ó ñòîëèö³ äàþòü çåëåíå ñâ³òëî

ÑÒÎËÈ×ÍÎÞ ïðî-
êóðàòóðîþ çàòâåð-
äæåíî îáâèíóâàëü-
íèé àêò ó êðèì³íàëü-
íîìó ïðîâàäæåíí³,
ðîçïî÷àòîìó çà ôàê-
òîì îäåðæàííÿ íå-
ïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè
ñòàðøèì ³íñïåêòî-
ðîì â³ää³ëó ÄÀ² ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó
ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³.

Âñòàíîâëåíî, ùî êàï³òàí ì³ë³ö³¿ ï³äáóðþâàâ ãðîìàäÿíèíà äî íà-
äàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ çà íå ïðèòÿãíåííÿ äî àäì³íâ³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ ÄÒÏ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.

Ïðàâîîõîðîíöÿ áóëî çàòðèìàíî â õîä³ ñï³ëüíî¿ îïåðàö³¿ ïðîêó-
ðàòóðè ñòîëèö³ òà óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè â ì. Êèºâ³ Äåïàð-
òàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ÌÂÑ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ îäåðæàííÿ 31 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü.

²íñïåêòîðó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ
ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 368, ÷. 4 ñò. 27, ÷.3 ñò. 369 ÊÊ
Óêðà¿íè.

Íàðàç³ îáâèíóâàëüíèé àêò ñêåðîâàíî äî Äåñíÿíñüêîãî ðàéñóäó
äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³ �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ ¹ 7 çàòâåðäæåíî òà ñêåðîâà-
íî äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò ñòîñîâíî äâîõ çëîâìèñíèê³â, ÿê³ îá³-
êðàëè êâàðòèðó êèÿíêè á³ëüø í³æ íà 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà ïëàíóâàëè
çä³éñíèòè ùå 40 àíàëîã³÷íèõ çëî÷èí³â.

Òàê, íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó íà ñòîëè÷íîìó Ïîäîë³ ïðà-
ö³âíèêè ïîë³ö³¿ çóïèíèëè äâîõ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ íåñëè ïî äâ³ âåëèê³ äî-
ðîæí³ ñóìêè. Ïðè ïåðåâ³ðö³ äàíèõ ãðîìàäÿí âèÿâèëîñü, ùî âîíè íà-
ïðàâëÿëèñü äî ñâîãî àâòî îäðàçó ï³ñëÿ â÷èíåííÿ êâàðòèðíî¿ êðàä³æ-
êè. Îãëÿíóâøè ñóìêè çëîâìèñíèê³â, ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè ìàéíà
íà ñóìó ïîíàä 100 òèñ. ãðí. Êð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ îãëÿäó àâòîìîá³ëÿ, áó-
ëè âèëó÷åí³ 40 äóáë³êàò³â êëþ÷³â ç àäðåñàìè òà íîìåðàìè êâàðòèð,ÿê³
çëî÷èíö³ çáèðàëèñÿ â ïîäàëüøîìó îá³êðàñòè.

Çëîâìèñíèêàìè âèÿâèëèñÿ ì³ñöåâ³ æèòåë³ 38 òà 30 ðîê³â, ðàí³øå
ñóäèì³ çà â÷èíåííÿ àíàëîã³÷íèõ çëî÷èí³â.

Öüîãî ðàçó ¿ì çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê
äî 6 ðîê³â �

Çëîä³¿â ñï³éìàëè â³äðàçó ï³ñëÿ 
ïîãðàáóâàííÿ
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