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Ðàéðàäàì — áóòè,
àëå ÿê³ñíèì

²äèë³÷íèé íàñòð³é òðèâàâ íå-
äîâãî, ïîñòóïèâøèñü ä³ëîâîìó.

Êè¿âðàäà óõâàëèëà çâåðíåííÿ
äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî âè-
áîð³â äî ðàéðàä ñòîëèö³. Çîêðå-
ìà ó íüîìó éäåòüñÿ ïðî çàáåçïå-
÷åííÿ äåöåíòðàë³çàö³¿ ³ ïðî ïî-
ðóøåííÿ ð³øåííÿì ñóä³â ïðàâà
êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè íà ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Öå çâåðíåííÿ ï³äïèñàëè
âñ³ 5 ôðàêö³é Êè¿âðàäè òà ùå 5
ïàðò³é, êîòð³ íå ïðåäñòàâëåí³ ó
ñòîëè÷í³é ðàä³: «Ðåñïóáë³êà», «Äå-
ìàëüÿíñ», «Ãðîìàäÿíñüêà ïîçè-
ö³ÿ», «Ñèëà ëþäåé», ÓÊÐÎÏ. Ïî-
çàêè¿âðàä³âñüê³ ïàðò³¿ òà ãðîìàä-
ñüê³ îðãàí³çàö³¿ ìàëè íàãîäó âè-
ñòóïèòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³. Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî â³ä 5
ôðàêö³é íàãîëîñèâ, ùî «ìîâà éäå
ïðî â³äâåðòå ïîðóøåííÿ Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —
ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» òà ïðàâà ÷ëå-
í³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè íà
ó÷àñòü ó ðîçáóäîâ³ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ».

Ó â³äïîâ³äü íà öå ìåð ñòîëèö³ Â³-
òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ: «Ïåðåêî-
íàíèé, ùî ïèòàííÿ ùîäî ðàéðàä
ìàº áóòè âðåãóëüîâàíå çàêîíîäàâ-
÷î, ùîá ìè íå ïðèäóìóâàëè ïðà-
âèëà ï³ä êîæåí ðàéîí ³ ï³ä êîæíå
ì³ñòî... Ââàæàþ, ùî ïèòàííÿ ó òî-
ìó, ÿê³ ïîâíîâàæåííÿ ìàòèìóòü
ðàéðàäè, ùîá ïîâíîâàæåííÿ íå
äóáëþâàëèñÿ, ³ ìè íå ìàëè õàîñó
ó ì³ñò³».

Çàãàëîì ïðîåêò ç³áðàâ 86 ãîëî-
ñ³â «çà». Áëèæ÷å äî âå÷îðà òàêå ð³-
øåííÿ ïðèâ³òàâ íàðîäíèé äåïó-
òàò Óêðà¿íè Ëåîí³ä ªìåöü, ÿêèé
ñïåö³àëüíî çàâ³òàâ äî Êè¿âðàäè:
«Ìè òàêîæ áóäåìî ðîáèòè â³äïî-
â³äí³ çàÿâè, çâåðíåííÿ... Íà ìîþ
äóìêó, ñóääÿ ïðè óõâàë³ öüîãî ð³-
øåííÿ âèéøîâ çà ìåæ³ ïîâíîâà-
æåíü».

Íå ìàíåâðàìè, à ñïðàâàìè

Òà çàãàëîì ïåðåá³ã çàñ³äàííÿ
çàñâ³ä÷èâ, ùî äåïóòàòè Êè¿âðàäè,
òà é ïîë³òèêè ç ïàðëàìåíòó á³ëü-
øå ïðàãíóòü çîñåðåäèòèñÿ íà êîí-
êðåòíèõ ñïðàâàõ. Òàê, íàðîäí³ äå-
ïóòàòè Þð³é Ëåâ÷åíêî òà Ãåííà-
ä³é Êðèâîøåÿ ãîâîðèëè íå ò³ëüêè
ïðî ðàéðàäè, à é ïðî Á³ëè÷àíñüêèé
ë³ñ, ïðî çàáóäîâè ïî ïðîâ. Ñâÿòî-
øèíñüêîìó, 2, ïðî ïàðêàí ó ïàð-
êó «Þí³ñòü» íà Áîðùàã³âö³, ïðî
çíèùåííÿ ìàéæå 40 êàøòàí³â ïî-
áëèçó ñòàä³îíó «Òåìï». Ëåîí³ä
ªìåöü òàêîæ çâåðíóâ óâàãó íà á³é-
êó ì³æ ìåøêàíöÿìè ³ «ò³òóøêà-
ìè» ïî âóë. Áàðáþñà — ìàéæå ó
öåíòð³ ñòîëèö³.

Êè¿âðàäà âçÿëàñÿ äî öèõ òà ³í-
øèõ ñïðàâ. Çà ï³äñóìêàìè âèñòó-
ïó àêòèâ³ñòêè Ëþäìèëè Ëåâ÷åí-
êî ïî ïðîáëåìí³é çàáóäîâ³ ïî ïðîâ.
Ñâÿòîøèíñüêîìó, 2 ñòâîðÿòü ðî-
áî÷ó ãðóïó, à äîòè ïèòàííÿ çà ó÷àñ-
ò³ ãðîìàäñüêîñò³ ðîçãëÿäàòèìåòü-
ñÿ íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ ïî-
ñò³éíî¿ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè.

Ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ä³¿

Îêðåìî¿ óâàãè Êè¿âðàäà ïðè-
ä³ëèëà ÎÑÍàì. Äâà ç íèõ áóëè óò-
âîðåí³: «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðî-
âóëîê Áàñò³îííèé, 7» ³ «Áóäèíêî-
âèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Êîñòÿíòèíà Çà-
ñëîíîâà, 9». À îò ë³êâ³äàö³ÿ ÁÊ «Âó-
ëèöÿ Áóðìèñòåíêà, 7/11» âèêëè-
êàëà æâàâå îáãîâîðåííÿ. Äåïóòà-
òè õîò³ëè çíàòè, ÷îìó ÎÑÍ õî÷å

ïðèïèíèòè ³ñíóâàííÿ, àëå ïðîõàí-
íÿ ëþäåé çàäîâîëüíèëè.

² ùå îäíå âàæëèâå ð³øåííÿ Êè-
¿âðàäà óõâàëèëà 11 ëþòîãî ùîäî
ñï³âïðàö³ ç ãðîìàäîþ. Éäåòüñÿ ïðî
ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó «Ñîö³-
àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016—2018
ðîêè òà «Ïîðÿäîê â³äáîðó ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é äëÿ íàäàííÿ ô³-
íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ì³ñ-
òà Êèºâà». ßê çàçíà÷èâ äîïîâ³äà÷,
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Þð³é Êðèêóíîâ,
ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðà-
ìè ñêëàäàº çàãàëîì 53,2 ìëí ãðí,
íà 2016 ð³ê ïåðåäáà÷åíî âèä³ëè-
òè 15,6 ìëí ãðí. Ç íèõ 12,5 ìëí ãðí
ïðîïîíóºòüñÿ íàäàòè ÿê ô³íàíñî-
âó äîïîìîãó ãðîìàäñüêèì îðãàí³-
çàö³ÿì ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ,
1,4 ìëí ãðí — íà ñîö³àëüí³ çàõî-
äè, 1,7 ìëí ãðí — íà â³äçíà÷åííÿ
äåðæàâíèõ ïàì’ÿòíèõ äàò (0,8 ìëí
ãðí íà ðàéîíè).

Ãàðàæí³ êîîïåðàòèâè ìîæóòü
ç³òõíóòè ç ïîëåãøåííÿì

Îòðèìàëî âèð³øåííÿ ³ ïèòàí-
íÿ ùîäî âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿ ç
çåìåëüíèì ïîäàòêîì. Àäæå íèí³
ãàðàæí³ êîîïåðàòèâè òà àâòîñòî-
ÿíêè îòðèìóþòü âåëè÷åçí³ ðàõóí-
êè ñïëàòè ïîäàòêó çà çåìëþ. Çà
íàïîëÿãàííÿì äåïóòàòà Òåòÿíè
Ìåë³õîâî¿, ïèòàííÿ áóëî íåâ³ä-
êëàäíî ðîçãëÿíóòî ó ïåðåðâ³ ïðî-
ô³ëüíîþ êîì³ñ³ºþ (ç ïèòàíü áþ-
äæåòó). Àëå, ÿê íàãîëîñèâ ãîëîâà
êîì³ñ³¿ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ, «ïî
ïðîöåäóð³ ïîòð³áíî ïðîéòè âñ³ â³-

çóâàííÿ íàíîâî, à öå çàéìå áàãà-
òî ÷àñó. Òîìó ìè âíåñëè öþ ïî-
ïðàâêó ó ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî êî-
ðåêòèâè ñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïî-
äàòê³â ³ çáîð³â». Çà öå ïèòàííÿ äå-
ïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè 62 ãîëîñà-
ìè «çà».

Òèì ÷àñîì äåïóòàòè äîäàëè ñòî-
ëèö³ 4 ñêâåðè â Îáîëîíñüêîìó òà
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ. À òà-
êîæ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ äîðó÷èòè
Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â
ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ îá’ºêò³â
òåëåêîìóí³êàö³¿.

Ñòîëèöÿ ÿê ð³äíèé 
³ ãîñòèííèé ä³ì

Ñîö³àëüíèé áëîê ïèòàíü ñêëà-
äàâñÿ ç äâîõ âàæëèâèõ ïðîãðàì:
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó òóðèçìó íà 2016—2018 ðî-
êè òà ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè
«Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016—
2018 ðîêè».

ßê ðîçïîâ³â äîïîâ³äà÷ ç ïðî-
ãðàìè «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà
2016—2018 ðîêè», ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ ïîºäíàòè çóñèëëÿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè ç ï³äòðèìêè ðîäèí â îäíó ñòðóê-
òóðó, ùî çàáåçïå÷èòü «ñ³ìåéíî îð³-
ºíòîâàíå âèõîâàííÿ, âïðîâàäæåí-
íÿ ñèñòåìè ïàòðîíàòó ³ ðîçâèòîê
ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, âèõî-
äÿ÷è ç ïîòðåá ãðîìàäè. Çîêðåìà
áóäå ñòâîðåíî ùå 3 áóäèíêè ïàò-
ðîíàòíîãî òèïó, çàãàëîì ¿õ ñòàíå
23, íàïîëîâèíó ñêîðîòèòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ä³òåé â ³íòåðíàòàõ. ßê çàçíà-
÷èëà ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äåïóòàò

Ãàííà Ñòàðîñòåíêî, ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ ñòâîðèòè ùå 10 ïàòðîíàòíèõ
ñ³ìåé. Äî ñëîâà, ó öüîìó ñåíñ³ Êè-
¿â º ï³îíåðîì çàïðîâàäæåííÿ ³í-
íîâàö³éíèõ ìåòîäèê. Çàãàëüíèé
îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ñêëà-
äàº áëèçüêî 160,8 ìëí ãðí, 12,6
ìëí ãðí ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè ç
ïîçàáþäæåòíèõ äæåðåë. Ïðîãðà-
ìó çàòâåðäèëè 93 ãîëîñàìè «çà».

À îò íàâêîëî òóðèçìó ñïàëàõ-
íóëà äèñêóñ³ÿ. ² ùîäî îáëàøòóâàí-
íÿ çóïèíîê äëÿ åêñêóðñ³éíèõ àâòî-
áóñ³â (êîòðèõ, âèÿâëÿºòüñÿ, º 2 äâî-
ïîâåðõîâèõ, àëå ³íôðàñòðóêòóðà
óñêëàäíþº ¿õ åêñïëóàòàö³þ), ³ ùî-
äî îð³ºíòàö³¿ òóðèçìó íà çîâí³ø-
í³õ, ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîìîâíèõ,
ìàíäð³âíèê³â. Àëå íàéá³ëüøå ïè-
òàíü áóëî ïî ô³íàíñóâàííþ ïðî-
ãðàìè, àäæå, çà ñëîâàìè äåïóòà-
ò³â, òîð³ê âèä³ëåíî êîøò³â â îáñÿ-
ç³ â³ä 5 % äî 20 % â³ä ïîòðåáè. Äî-
ïîâ³äà÷ ïîâ³äîìèâ, ùî çàãàëüíèé
îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ñêëà-
äàº 152 ìëí ãðí, ç íèõ 50 ìëí ãðí
çà ðàõóíîê ì³ñöåâîãî áþäæåòó.
Ïðîãðàìà îð³ºíòîâàíà íà ïîñè-
ëåííÿ ³ì³äæåâî¿ ïîë³òèêè, çàõî-
äàõ ïðîñóâàííÿ, ðîçâèòêó òà âäîñ-
êîíàëåííÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ó ñòîëèö³, ãîòåëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ïîä³ºâîãî, ä³ëîâîãî
òà êîíãðåñ-òóðèçìó. Î÷³êóºòüñÿ,
ùî ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè çá³ëüøèòü
òóðïîò³ê äî 2,5 ìëí îñ³á íà ð³ê (íà
ê³íåöü 2018 ðîêó) ³ òóðèñòè÷íèé
çá³ð äî 18 ìëí ãðí. Âðåøò³-ðåøò,
81 ãîëîñîì «çà» ïðîãðàìó áóëî
óõâàëåíî ç êîðåêòèâàìè çà ï³ä-
ñóìêàìè îáãîâîðåííÿ �

Ïðî çèìó ï³ä ÷àñ ïåð-
øîãî ó öüîìó ðîö³ ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ äå-
ïóòàòàì Êè¿âðàäè
íàãàäóâàëè ³ ñí³ã, ³ êî-
ëÿäêè, êîòð³ á³ëüø çâè÷-
í³ äëÿ íàñ ï³ä ÷àñ ñâÿ-
òîê. Àëå äóæå øâèäêî ó
çàë³ çàñ³äàíü ñòàëî
ñïåêîòíî.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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Ç êîðèñòþ ³ íå áåç ïîë³òèêè
� Êè¿âðàäà íà ïåðøîìó ó íîâîìó ðîö³ ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ äîäàëà ñòîëèö³ ñêâåð³â, à ñîá³ – ðîáîòè

Ó÷îðà äåïóòàòè 5 ôðàêö³é Êè¿âðàäè óõâàëèëè çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî âèáîð³â äî ðàéðàä ñòîëèö³ 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

здійснює	охорон	території	За�лад,	ор�анізовє	роботи	з	вивезення	твердих	побтових	від-

ходів	і	вели�о�абаритно�о	сміття	тощо;

ви�онє	фн�ції	замовни�а	бдівництва,	ре�онстр�ції,	�апітально�о	та	поточно�о	ремонт

об’є�тів	та	спорд	За�лад;

провадить	інш	діяльність,	ви�онє	роботи	та	надає	інші	посл�и,	я�і	не	сперечать	за�оно-

давств	У�раїни	та	відповідають	меті	діяльності	За�лад.

2.5.	Для	ви�онання	статтних	завдань	За�лад	має	право	в	становленом	поряд�:

�ладати	з	сб’є�тами	�осподарювання,	я�і	розташовані	на	території	За�лад,	відповідні	до-

�овори;

передавати	в	оренд	бдин�и,	спорди,	обладнання	з	дозвол	власни�а;

одержвати	�ошти	і	матеріальні	цінності,	в	том	числі	бдин�и,	спорди,	обладнання,	транс-

портні	засоби,	від	бла�одійних	фондів	та	об’єднань	�ромадян,	інших	юридичних	та	фізичних	осіб;

�ладати	з	на�ово-дослідними,	прое�тно-�онстр�торсь�ими	і	техноло�ічними	ор�анізаці-

ями,	вищими	навчальними	за�ладами	до�овори	на	розроблення	нових	пересвних	механізмів,

прое�тів	ре�онстр�ції	пар�,	модернізації	обладнання;

надавати	платні	посл�и	відповідно	до	за�онодавства	У�раїни.

2.6.	Усі	види	діяльності,	я�і	з�ідно	із	за�онодавством	У�раїни,	потребють	спеціальних	дозво-

лів	чи	ліцензій,	За�лад	провадить	лише	після	їх	отримання.

3.	МАЙНО	ТА	КОШТИ	ЗАКЛАДУ

3.1.	Майно	За�лад	належить	до	�омнальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва

і	за�ріплене	за	ним	на	праві	оперативно�о	правління	та	становить	основні	засоби	та	інші	цін-

ності,	вартість	я�их	відображається	в	йо�о	самостійном	балансі.

3.2.	Джерелами	формвання	майна	За�лад	є:

майно,	передане	власни�ом	або	повноваженим	ним	ор�аном;	

доходи	від	�осподарсь�ої	діяльності,	надання	платних	посл�;	

�ошти	з	бюджет	міста	Києва;

�ранти,	бла�одійні	внес�и	фізичних	та	юридичних	осіб;	

майно,	придбане		інших	фізичних	та	юридичних	осіб;	

інші	джерела,	що	не	заборонені	за�онодавством	У�раїни.

3.3.	За�лад	має	право	ви�лючно	за	з�одою	власни�а	або	повноважено�о	ним	ор�ан:	відч-

жвати	за�ріплене	за	ним	майно,	здавати	в	оренд	або	в	безоплатне	�ориствання	(позич�),

передавати	в	застав	нерхоме	майно,	обладнання,	інвентар	та	інші	цінності,	а	та�ож	списва-

ти	з	баланс	основні	засоби	в	становленом	поряд�.

3.4.	За�лад	зобов’язаний	забезпечити	збереження	за�ріплено�о	за	ним	майна	і	ефе�тивне

ви�ористання	йо�о	за	призначенням	відповідно	до	основних	напрямів	діяльності,	визначених	цим

Статтом.

3.5.	За�лад	здійснює	матеріально-технічне	забезпечення	своєї	діяльності	і	реалізацію	прод�-

ції,	ви�онання	робіт,	надання	посл�	через	систем	прямих	�од	і	�онтра�тів	з	вітчизняними	та

іноземними	юридичними	і	фізичними	особами.

За�лад	вільний		виборі	предмета	до�овор,	зобов’язань,	бдь-я�их	інших	мов	�осподар-

сь�их	взаємовідносин,	що	не	сперечать	за�онодавств	У�раїни	та	цьом	Статт.

3.6.	Відносини	За�лад	з	юридичними	та	фізичними	особами	визначаються	на	підставі	до-

�оворів.

4.	УПРАВЛІННЯ	ЗАКЛАДОМ

4.1.	Управління	За�ладом	здійснює	дире�тор,	я�о�о	призначає	на	посад	і	звільняє	з	посади

дире�тор	Департамент	�льтри	ви�онавчо�о	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації)	на	�онтра�тній	основі	за	по�одженням	із	застпни�ом	�олови	Київсь�ої

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

4.2.	На	посад	дире�тора	За�лад	може	бти	призначена	особа	з	повною	вищою	освітою	від-

повідно�о	напрям	під�отов�и	(ма�істр,	спеціаліст),	стажем	роботи	не	менше	ніж	5	ро�ів	після-

дипломною	освітою	в	�алзі	правління.

4.3.	Дире�тор	За�лад:

діє	без	довіреності	від	імені	За�лад;

представляє	йо�о		відносинах	з	юридичними	та	фізичними	особами;

�ладає	правочини,	видає	довіреності;

від�риває	рахн�и	в	бан�ах	та	ор�анах	�азначейсь�ої	слжби;

створює	необхідні	мови	для	правильно�о	ведення	бх�алтерсь�о�о	облі�	За�лад;

в	межах	фонд	оплати	праці	визначає	стр�тр	та	затверджє	штатний	розпис	За�лад	за

по�одженням	з	Ор�аном	правління;

застосовє	різні	форми	ор�анізації	праці	та	режими	роботи,	я�і	не	сперечать	за�онодавств

У�раїни;

застосовє	заходи	заохочення,	на�ладає	на	працівни�ів	стя�нення	відповідно	до	вимо�	за�о-

нодавства	У�раїни.

4.4.	Дире�тор	має	першо�о	застпни�а	дире�тора	та	застпни�а	дире�тора,	я�і	призначаю-

ться	на	посад	та	звільняються	з	посади	на�азом	дире�тора	за	по�одженням	з	Ор�аном	прав-

ління.

4.5.	Призначає	на	посад	та	звільняє	з	посади	�оловно�о	бх�алтера,	�ерівни�ів	стр�трних

підрозділів	та	інших	працівни�ів	За�лад.

4.6.	Для	вирішення	основних	питань	діяльності	За�лад	відповідно	до	йо�о	Статт	можть	ство-

рюватися	дорадчі	ор�ани	За�лад.

4.7.	Право	�ладання	�оле�тивно�о	до�овор	від	імені	роботодавця	надається	дире�тор,	а

від	імені	трдово�о	�оле�тив —	повноваженом	ним	ор�ан	(проф�ом).

5.	ТРУДОВИЙ	КОЛЕКТИВ	ЗАКЛАДУ

5.1.	Трдовий	�оле�тив	За�лад	становлять	сі	�ромадяни,	я�і	берть	часть		йо�о	діяльно-

сті	на	основі	трдово�о	до�овор	(�онтра�т,	�оди),	а	та�ож	інших	форм,	що	ре�люють	трдо-

ві	відносини	працівни�а	із	За�ладом.

5.2.	Вищим	ор�аном	самоврядвання	За�лад	є	за�альні	збори	трдово�о	�оле�тив	За�ла-

д.

5.3.	Повноваження	трдово�о	�оле�тив	За�лад	реалізються	за�альними	зборами	та	їх	ви-

борним	ор�аном —	радою	трдово�о	�оле�тив,	члени	я�ої	обираються	стро�ом	на	два	ро�и

таємним	�олосванням	на	зборах	трдово�о	�оле�тив	не	менш	я�	2/3	�олосів	пристніх.	Чле-

нів	ради	трдово�о	�оле�тив	не	може	бти	звільнено	з	роботи	або	переведено	на	інші	посади

з	ініціативи	адміністрації	без	з�оди	ради	трдово�о	�оле�тив.

6.	ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА,	ЕКОНОМІЧНА	І	СОЦІАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ	ЗАКЛАДУ

6.1.	Прибто�	За�лад	ви�ористовється	ви�лючно	в	поряд�,	визначеном	Київсь�ою	місь-

�ою	радою.	Основним	за�альнюючим	по�азни�ом	фінансових	резльтатів	�осподарсь�ої	діяль-

ності	За�лад	є	прибто�.

Відрахвання	За�ладом	частини	прибт�	до	бюджет	міста	Києва	здійснюється	в	поряд�,	ви-

значеном	Київсь�ою	місь�ою	радою.

6.2.	За�лад	здійснює	оперативний	та	бх�алтерсь�ий	облі�	резльтатів	своєї	діяльності	і	на-

дає	фінансов,	статистичн	та	інш	звітність		поряд�,	встановленом	чинним	за�онодавством

У�раїни.	Фінансова	звітність	За�лад	подається	Департамент	�омнальної	власності	м.	Києва

ви�онавчо�о	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	в	станов-

леном	поряд�.

6.3.	Планвання	фінансово-�осподарсь�ої	діяльності	За�лад	здійснює	шляхом	с�ладання		по-

ряд�	та	за	формою,	що	визначає	ви�онавчий	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�а	місь�а	дер-

жавна	адміністрація),	річних	фінансових	планів,	я�і	затверджє	Департамент	�омнальної	власно-

сті	м.	Києва	ви�онавчо�о	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

Дире�тор	За�лад	зобов’язаний	спрямоввати	діяльність	За�лад	на	ви�онання	річно�о	фінан-

сово�о	план	з	метою	одержання	запланованих	см	доходів	та	прибт�,	не	припс�аючись	ви-

трат	невиробничо�о	хара�тер,	не	передбачених	річним	фінансовим	планом.

6.4.	За�лад	звітє	про	стан	ви�онання	річно�о	фінансово�о	план	в	поряд�	та	за	формою,

що	визначає	Департамент	�омнальної	власності	м.	Києва	ви�онавчо�о	ор�ан	Київсь�ої	місь-

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

6.5.	Дире�тор	та	�оловний	бх�алтер	несть	персональн	відповідальність	за	ви�онання	за-

тверджено�о	фінансово�о	план,	додержання	поряд�	ведення	і	достовірність	бх�алтерсь�о�о

облі�	та	статистичної	інформації.

6.6.	Контроль	за	діяльністю	За�лад	та	відносини	йо�о	з	ор�анами	місцево�о	самоврядван-

ня	здійснюються	відповідно	до	за�онодавства	У�раїни.

7.	ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА	ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.	За�лад	провадить	зовнішньое�ономічн	діяльність	відповідно	до	за�онодавства	У�раїни.

7.2.	За�лад	має	право	в	становленом	поряд�	�ладати	до�овори	(�онтра�ти)	з	іноземни-

ми	юридичними	та	фізичними	особами	про	бдь-я�і	форми	співробітництва		сфері	�льтри,

брати	часть		діяльності	відповідних	міжнародних	ор�анізацій	та	фондів	за	по�одженням	з	Ор-

�аном	правління.

7.3.	Валютні	надходження	За�лад	ви�ористовє	відповідно	до	за�онодавства	У�раїни.

8.	ПРИПИНЕННЯ	ЗАКЛАДУ

8.1.	Припинення	За�лад	відбвається	шляхом	йо�о	реор�анізації	(злиття,	приєднання,	поділ,

перетворення)	або	в	резльтаті	лі�відації	за	рішенням	власни�а	або	за	рішенням	сд		випад-

�ах,	передбачених	за�онодавством	У�раїни.

8.2.	Припинення	За�лад	здійснює	�омісія	з	припинення,	я�	творює	ор�ан,	що	прийняв	рі-

шення	про	припинення.

8.3.	З	момент	призначення	�омісії	з	припинення	до	неї	переходять	повноваження	щодо	прав-

ління	За�ладом.	Комісія	з	припинення	с�ладає	передавальний	а�т	(розподільчий	баланс,	лі�ві-

даційний	баланс)	і	подає	йо�о	на	затвердження	ор�ан,	я�ий	прийняв	рішення	про	припинення

За�лад.

8.4.	Під	час	лі�відації	За�лад	майно	та	�ошти,	що	залишаються	після	розрахн�ів	з	�редито-

рами,	ви�ористовються	за	рішенням	власни�а.

8.5.	Реор�анізація	чи	лі�відація	За�лад	вважаються	завершеними,	а	За�лад	та�им,	що

припинив	свою	діяльність,	з	дати	внесення	до	Єдино�о	державно�о	реєстр	юридичних	осіб

та	фізичних	осіб —	підприємців	запис	про	державн	реєстрацію	припинення	юридичної

особи.

8.6.	Під	час	реор�анізації	або	лі�відації	За�лад	працівни�ам,	я�і	звільняються,	�арантється

додержання	їхніх	прав	та	інтересів	відповідно	до	за�онодавства	про	працю	У�раїни.

Керівник апарату В. Бондаренко

За�інчення	додат�	до	розпорядження	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	28.12.2015	№	1250

Почато�		номері	за	10	люто�о	2016	р.

Про передачу зовнішньої теплової мережі 
дошкільного закладу на вулиці Лісківській, 20�А 

у Деснянському районі міста Києва
Розпорядження № 1249 від 28 грудня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра�
структури» та від 01 грудня 201 1 року № 747/6983 «Про зарахування до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва закінченого будівництвом об’єкта», враховуючи звернення комунального підпри�
ємства «Ватутінськінвестбуд» Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (листи від 16 січня
2015 року № 102/46/�38, від 09 лютого 2015 року № 102/46�132), з метою надійного утримання та якісного об�
слуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Передати		володіння	та	�ориствання

пблічном	а�ціонерном	товариств	«КИЇВ-

ЕНЕРГО»	зовнішню	теплов	мереж	з�ідно	з

додат�ом	в	межах	та	на	мовах,	визначених

У�одою	щодо	реалізації	прое�т	правління	та

реформвання	енер�етично�о	�омпле�с	м.	Ки-

єва	від	27	вересня	2001	ро�	(зі	змінами	та

доповненнями),	я�	�ладено	між	АК	«Київ-

енер�о»	та	Київсь�ою	місь�ою	державною	ад-

міністрацією.

2.	Департамент	�омнальної	власності	

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

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

ністрації)	вжити	заходів	щодо	приймання —

передачі	зовнішньої	теплової	мережі,	зазна-

ченої		пн�ті	1	цьо�о	розпорядження,	на	мо-

вах,	визначених	У�одою.

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

рядження	по�ласти	на	застпни�ів	�олови	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно

з	розподілом	обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА
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Про внесення змін до Плану заходів 
щодо наповнення бюджету міста Києва, дотримання жорсткого

режиму економії 
бюджетних коштів та посилення фінансово�бюджетної 

дисципліни у 2015 році
Розпорядження № 1248 від 28 грудня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві дер�
жавні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію дер�
жавних коштів та недопущення втрат бюджету», з метою уточнення та оптимізації видатків на проведення за�
гальноміських заходів та співпрацю з іншими не комунальними засобами масової інформації, моніторингу
інформаційного середовища:

Затвердити	зміни	до	План	заходів	щодо	на-

повнення	бюджет	міста	Києва,	дотримання

жорст�о�о	режим	е�ономії	бюджетних	�оштів

та	посилення	фінансово-бюджетної	дисциплі-

ни		2015	році,	затверджено�о	розпоряджен-

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від

23	люто�о	2015	ро�	№ 147,	що	додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан

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

28.12.2015	№	1248

Зміни до Плану заходів
щодо наповнення бюджету міста Києва, дотримання жорсткого режиму

економії бюджетних коштів та посилення фінансово�бюджетної 
дисципліни у 2015 році, затвердженого розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 23 лютого 2015 року № 147

У	розділі	2	«Заходи	щодо	жорст�о�о	режим	е�ономії	бюджетних	�оштів	та	посилення	фінан-

сово-бюджетної	дисципліни»:

У	�рафі	4	позиції	2.8:

цифри	«100,0»	замінити	на	цифри	«1100,0».

У	�рафі	4	позиції	2.28:

цифри	«1300,0»	замінити	на	цифри	«300,0».
Керівник апарату В. Бондаренко

Про організаційно�правові заходи щодо реорганізації 
комунального підприємства «Шляхово�експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них «Магістраль»

Розпорядження № 1245 від 28 грудня 2015 року
Відповідно до статей 104�107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, ста�

тей 33, 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців», статті
29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської міської ради від
16 липня 2015 року № 676/1540 «Про реорганізацію комунального підприємства «Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль», в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.	Утворити	�омісію	з	реор�анізації	�омналь-

но�о	підприємства	«Шляхово-е�сплатаційне

правління	по	ремонт	та	триманню	автомо-

більних	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»

шляхом	йо�о	приєднання	до	�омнально�о	під-

приємства	«Шляхово-е�сплатаційне	прав-

ління	по	ремонт	та	триманню	автомобільних

шляхів	та	спорд	на	них	Голосіївсь�о�о	райо-

н»	м.	Києва	та	затвердити	її	с�лад,	що	додає-

ться.

2.	Комісії	з	реор�анізації	�омнально�о	під-

приємства	«Шляхово-е�сплатаційне	прав-

ління	по	ремонт	та	триманню	автомобільних

шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»	шляхом

йо�о	приєднання	до	�омнально�о	підприєм-

ства	«Шляхово-е�сплатаційне	правління	по

ремонт	та	триманню	автомобільних	шляхів

та	спорд	на	них	Голосіївсь�о�о	район»	м.	Ки-

єва:

2.1.	Забезпечити	ви�онання	заходів	з	ре-

ор�анізації	�омнально�о	підприємства	«Шля-

хово-е�сплатаційне	правління	по	ремонт

та	триманню	автомобільних	шляхів	та	спо-

рд	на	них	«Ма�істраль»	шляхом	йо�о	при-

єднанням	до	�омнально�о	підприємства

«Шляхово-е�сплатаційне	правління	по	ре-

монт	та	триманню	автомобільних	шляхів

та	спорд	на	них	Голосіївсь�о�о	район»	

м.	Києва.

2.2.	Здійснювати	правління	справами	�о-

мнально�о	підприємства	«Шляхово-е�спл-

атаційне	правління	по	ремонт	та	триманню

автомобільних	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма-

�істраль»	відповідно	до	за�онодавства	У�ра-

їни.

2.3.	Забезпечити	проведення	інвентари-

зації	майна	�омнально�о	підприємства	«Шля-

хово-е�сплатаційне	правління	по	ремонт

та	триманню	автомобільних	шляхів	та	спо-

рд	на	них	«Ма�істраль».

2.4.	С�ласти	передавальний	а�т	та	подати

йо�о	для	затвердження	ви�онавчом	ор�ан

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

жавній	адміністрації).

2.5.	Повідомити	працівни�ів	�омнально�о

підприємства	«Шляхово-е�сплатаційне	прав-

ління	по	ремонт	та	триманню	автомобільних

шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»	про	йо-

�о	реор�анізацію	шляхом	приєднання	до	�ом-

нально�о	підприємства	«Шляхово-е�сплата-

ційне	правління	по	ремонт	та	триманню	ав-

томобільних	шляхів	та	спорд	на	них	Голосіїв-

сь�о�о	район»	м.	Києва,	про	їх	можливе	ви-

вільнення	і	забезпечити	дотримання	їх	трдо-

вих	та	соціально-правових	�арантій		поряд�

та	на	мовах,	визначених	за�онодавством	У�ра-

їни.

3.	Департамент	�омнальної	власності	

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

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

ністрації)	забезпечити	за�ріплення	за	�ом-

нальним	підприємством	«Шляхово-е�спл-

атаційне	правління	по	ремонт	та	триман-

ню	автомобільних	шляхів	та	спорд	на	них

Голосіївсь�о�о	район»	м.	Києва	на	праві	�ос-

подарсь�о�о	відання	майна	�омнально�о

підприємства	«Шляхово-е�сплатаційне	прав-

ління	по	ремонт	та	триманню	автомобіль-

них	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»	

встановленом	поряд�.

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

дження	по�ласти	на	застпни�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)	

28.12.2015	№	1245

Склад
комісії з реорганізації комунального підприємства 
«Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд 
на них «Магістраль» шляхом його приєднання 

до комунального підприємства «Шляхово�експлуатаційне управління 
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них Голосіївського району» м. Києва

Гончаров	Віталій	Анатолійович

Шапен�о	Ми�ола	Ми�олайович

Воробйов	Оле�	Валентинович

Лісовий	Костянтин	Анатолійович

Волови�	Борис	Борисович

Гцл	Віталій	Оле�сандрович

Бл�а�ов	Сер�ій	Ві�торович

Рибачен�о	Наталія	Борисівна

КльбІда	Катерина	Павлівна	

Костю�ова	Марина	Володимирівна

Морля�	Юлія	Сер�іївна

По�оріла	Алла	Ми�олаївна

Костю�	Олена	Петрівна	

начальни�	�омнально�о	підприємства	«Шляхово-е�с-

платаційне	правління	по	ремонт	та	триманню	авто-

мобільних	шляхів	та	спорд	на	них	Голосіївсь�о�о	райо-

н»	м.	Києва

�олова	�омісії

начальни�	�омнально�о	підприємства	«Шляхово-е�с-

платаційне	правління	по	ремонт	та	триманню	авто-

мобільних	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»

застпни�	�олови	�омісії

юрис�онсльт	�омнально�о	підприємства	«Шляхово-

е�сплатаційне	правління	по	ремонт	та	триманню	ав-

томобільних	шляхів	та	спорд	на	них	Голосіївсь�о�о	райо-

н»	м.	Києва

се�ретар	�омісії

�оловний	інженер	�омнально�о	підприємства	«Шля-

хово-е�сплатаційне	правління	по	ремонт	та	триман-

ню	автомобільних	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»

перший	застпни�	начальни�а	�омнально�о	підпри-

ємства	«Шляхово-е�сплатаційне	правління	по	ремон-

т	та	триманню	автомобільних	шляхів	та	спорд	на	них

Голосіївсь�о�о	район»	м.	Києва,

застпни�	начальни�а	юридично�о	відділ	�омналь-

ної	�орпорації	«Київавтодор»

�олова	Об’єднання	первинних	профспіл�ових	ор�ані-

зацій	підприємств	�омнальної	�орпорації	«Київавтодор»

�оловний	спеціаліст	бх�алтерсь�о�о	відділ		�ом-

нальної	�орпорації	«Київавтодор»

�оловний	бх�алтер	�омнально�о	підприємства	«Шля-

хово-е�сплатаційне	правління	по	ремонт	та	триман-

ню	автомобільних	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»

�оловний	бх�алтер	�омнально�о	підприємства		«Шля-

хово-е�сплатаційне	правління	по	ремонт	та	триман-

ню	автомобільних	шляхів	та	спорд	на	них	Голосіївсь�о-

�о	район»	м.	Києва

провідний	е�ономіст	�омнально�о	підприємства		«Шля-

хово-е�сплатаційне	правління	по	ремонт	та	триман-

ню	автомобільних	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»

провідний	інженер	відділ	е�ономічно�о	аналіз	та	мар-

�етин�	�омнально�о	підприємства	«Шляхово-е�спл-

атаційне	правління	по	ремонт	та	триманню	автомо-

більних	шляхів	та	спорд	на	них	Голосіївсь�о�о	район»

м.	Києва

юрис�онсльт	�омнально�о	підприємства	«Шляхово-

е�сплатаційне	правління	по	ремонт	та	триманню	ав-

томобільних	шляхів	та	спорд	на	них	«Ма�істраль»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження передавального акта комунального 
підприємства з питань проектування «Житлоінвестпроект»

Розпорядження № 1242 від 28 грудня 2015 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року
№ 494/9982 «Про реорганізацію комунального підприємства з питань проектування «Житлоінвестпроект»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30 січня 2014 року № 107 «Про організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської місь�
кої ради від 13 листопада 2013 року № 494/9982 «Про реорганізацію комунального підприємства з питань
проектування «Житлоінвестпроект» в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Затвердити	передавальний	а�т	�омналь-

но�о	підприємства	з	питань	прое�твання	«Жит-

лоінвестпрое�т»	(�од	ЄДРПОУ	32455208),	що

додається.

2.	Комісії	з	реор�анізації	�омнально�о	під-

приємства	з	питань	прое�твання	«Житлоін-

вестпрое�т»	шляхом	приєднання	до	�омналь-

но�о	підприємства	з	питань	бдівництва	жит-
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лових	бдин�ів	«Житлоінвестбд-УКБ»,	творе-

ної	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан	Київ-

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

адміністрації)	від	30	січня	2014	ро�	№ 107	«Про

ор�анізаційно-правові	заходи,	пов’язані	з	ви-

�онанням	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	13

листопада	2013	ро�	№ 494/9982	«Про	реор-

�анізацію	�омнально�о	підприємства	з	питань

прое�твання	«Житлоінвестпрое�т»	подати	пе-

редавальний	а�т	державном	реєстратор	для

проведення	державної	реєстрації	припинення

�омнально�о	підприємства	з	питань	прое�т-

вання	«Житлоінвестпрое�т»	в	резльтаті	при-

єднання	до	�омнально�о	підприємства	з	пи-

тань	бдівництва	житлових	бдин�ів	«Житлоін-

вестбд-УКБ»	в	становленом	поряд�.

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

дження	по�ласти	на	застпни�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 перейменування Центру соціально�психологічної 
реабілітації дітей Служби у справах дітей виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1246 від 28 грудня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування ді�

яльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 трав�
ня 2015 року № 452 «Про питання діяльності Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою приведення у відповідність установчих
документів:

1.	Перейменвати	Центр	соціально-психо-

ло�ічної	реабілітації	дітей	Слжби		справах	ді-

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	на

Центр	соціально-психоло�ічної	реабілітації	ді-

тей	Слжби		справах	дітей	та	сім’ї	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації).

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

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

місь�ої	державної	адміністрації):

2.	1.	Внести	зміни	до	положення	про	Центр

соціально-психоло�ічної	реабілітації	дітей	Слж-

би		справах	дітей	ви�онавчо�о	ор�ан	Київ-

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

адміністрації).

2.2.	Щорічно	під	час	с�ладання	бюджетно�о

запит	враховвати	видат�и	на	тримання	Цен-

тр	соціально-психоло�ічної	реабілітації	дітей

Слжби		справах	дітей	та	сім’ї	ви�онавчо�о

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

�ої	державної	адміністрації)	на	12	ліж�о-місць.

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

дження	по�ласти	на	застпни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про перейменування Центру соціально�психологічної 
реабілітації дітей № 1 Служби у справах дітей виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1247 від 28 грудня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування ді�

яльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 трав�
ня 2015 року № 452 «Про питання діяльності Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою приведення у відповідність установчих
документів:

1.	Перейменвати	Центр	соціально-психо-

ло�ічної	реабілітації	дітей	№ 1	Слжби		спра-

вах	дітей	ви�онавчо�о	ор�ан	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	на	Центр	соціально-психоло�ічної	реабілі-

тації	дітей	№ 1	Слжби		справах	дітей	та	сім’ї

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

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

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

місь�ої	державної	адміністрації):

2.1.	Внести	зміни	до	положення	про	Центр

соціально-психоло�ічної	реабілітації	дітей	№ 1

Слжби		справах	дітей	ви�онавчо�о	ор�ан

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

жавної	адміністрації).

2.2.	Щорічно	під	час	с�ладання	бюджетно�о

запит	враховвати	видат�и	на	тримання	Цен-

тр	соціально-психоло�ічної	реабілітації	дітей	№ 1

Слжби		справах	дітей	та	сім’ї	ви�онавчо�о

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

�ої	державної	адміністрації)	на	50	ліж�о-місць.

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

дження	по�ласти	на	застпни�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
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2015 рік
Розпорядження № 1244 від 28 грудня 2015 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, осо�
бливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно�правових актів», рішення Київської
міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», з метою спрямування ви�
датків на упорядкування структури заробітної плати працівників установ та закладів освіти Оболонського
району м. Києва:

1.	Затвердити	перерозподіл	видат�ів	спо-

живання	за�альною	смою	74 900	�рн,	перед-

бачених	Оболонсь�ій	районній	в	місті	Києві

державній	адміністрації	на	2015	рі�		за�аль-

ном	фонді	бюджет	міста	Києва	в	межах	за-

�ально�о	обся�	бюджетних	призначень,	шля-

хом	зменшення	видат�ів	споживання	по	�одах

тимчасової	�ласифі�ації	видат�ів	та	�редит-

вання	місцевих	бюджетів	070201	«За�ально-

освітні	ш�оли	(в	том	числі	ш�ола-дитячий	са-

до�,	інтернат	при	ш�олі),	спеціалізовані	ш�оли,

ліцеї,	�імназії,	�оле�іми» —	в	смі	70 500	�рн,

070304	«Спеціальні	за�альноосвітні	ш�оли-ін-

тернати,	ш�оли	та	інші	за�лади	освіти	для	ді-

тей	з	вадами	фізично�о	чи	розмово�о	розвит-

�» —	в	смі	4 400	�рн,	та	збільшення	видат�ів

споживання	по	�од	тимчасової	�ласифі�ації

видат�ів	та	�редитвання	місцевих	бюджетів

070802	«Методична	робота,	інші	заходи		сфе-

рі	народної	освіти» —	в	смі	74 900	�рн,	що	до-

дається.

2.	Оболонсь�ій	районній	в	місті	Києві	дер-

жавній	адміністрації	забезпечити	подання	на

по�одження	перерозподіл	видат�ів,	затвер-

джено�о	пн�том	1	цьо�о	розпорядження,	до

постійної	�омісії	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	пи-

тань	бюджет	та	соціально-е�ономічно�о	роз-

вит�.

3.	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�	перерозпо-

діл	видат�ів,	затверджено�о	пн�том	1	цьо�о

розпорядження,	з	постійною	�омісією	Київсь�ої

місь�ої	ради	з	питань	бюджет	та	соціально-

е�ономічно�о	розвит�.

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

дження	по�ласти	на	застпни�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)

28.12.2015	№1244

Перерозподіл видатків споживання, передбачених Оболонській районній 
в місті Києві державній адміністрації на 2015 рік у загальному фонді 

бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

Керівник апарату В. Бондаренко

№
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитуван�
ня місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код
економічної
класифіка�
ції видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа�дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2111 70 500

2. 070304 Спеціальні загальноосвітні школи�інтернати,
школи та інші заклади освіти для дітей з
вадами у фізичному чи розумовому розвитку

2120 4 400

3. 070802 Методична робота, інші заходи у сфері
народної освіти

2111 70 500

2120 4 400

Про затвердження проекту «Регулювання рівня води водойми
озера «Глинка» з виконанням берегоукріплення та благоустрою

південної її частини»
Розпорядження № 1243 від 28 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»:

1.	Затвердити	прое�т	«Ре�лювання	рівня	води	водойми	озера	«Глин�а»	з	ви�онанням	бере-

�о�ріплення	та	бла�острою	південної	її	частини»,	враховючи	е�спертний	звіт	щодо	роз�ляд

прое�тної	до�ментації	від	29	травня	2015	ро�	№ 00-0657-14/ПБ,	виданий	Державним	підпри-

ємством	«Спеціалізована	державна	е�спертна	ор�анізація —	Центральна	слжба	У�раїнсь�ої

державної	бдівельної	е�спертизи»,	з	та�ими	техні�о-е�ономічними	по�азни�ами:

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

�ошторисним	розрахн�ом	вартості	бдівництва,	здійснюється	замовни�ом	бдівництва	на	під-

ставі	обґрнтвальних	до�ментів	та	резльтатів	їх	детальної	перевір�и	в	становленом	поряд-

�.

3.	Під	час	�ладання	замовни�ом	до�овор	підряд	на	ви�онання	робіт	з	�апітально�о	бдів-

ництва	об’є�та	обов’яз�ово	передбачати	мови	щодо	надання	підрядни�ом	�арантії	я�ості	ви-

�онаних	робіт	та	встановити	�арантійні	стро�и	е�сплатації	об’є�та.

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпорядження	по�ласти	на	застпни�ів	�олови	Київсь�ої	місь-

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

Показник Одиниця 
виміру

Величина

Вид будівництва нове

Самовливний водоскидний колектор 
пропускна спроможність 

Труба 
довжина 
діаметр Дз/Дв

л/сек 

м 
мм

145,35 

376,5 
630/535

Камери каналізації, у тому числі:

монолітні залізобетонні 
збірні залізобетонні

шт. 

шт. 
шт.

9 

3 
6

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на
30.03.2015, 
у тому числі: 
будівельні роботи 
інші витрати

тис. грн 

тис. грн 
тис. грн

16478,243

12890,231
3588,012

Тривалість будівництва місяців 15,0

�рн
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

05�люто�о�2016�р.�за�№ 2/1315

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

адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 
«Про встановлення тарифів на платні послуги 

з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально�профілактичними комунальними 

закладами охорони здоров’я» 
Розпорядження № 27 від 26 січня 2016 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пере�
ліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах ос�
віти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно�
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних по�
слуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�26�люто�о�2015�ро��

№ 171�«Про�встановлення�тарифів�на�платні�по-

сл��и�з�медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надають-

ся�лі��вально-профіла�тичними��ом�нальними

за�ладами�охорони�здоров’я»,�зареєстроване�в

Головном��територіальном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�11�березня�2015�ро���за�№ 32/1143,

новими�п�н�тами�19-31�та�о�о�зміст�:

«19.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Ком�-

нальне�не�омерційне�підприємство�«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний�центр»�Голосіївсь�о�о

район��м.�Києва,�що�додаються.

20.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Ком�-

нальне�не�омерційне�підприємство�«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний�центр�№ 2�Дарниць�о-

�о�район��м.�Києва»,�що�додаються.

21.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Ком�-

нальне�не�омерційне�підприємство�«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний�центр»�Печерсь�о�о

район��м.�Києва,�що�додаються.

22.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з�ме-

дично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Ком�нальне

не�омерційне�підприємство�«Центр�первинної

меди�о-санітарної�допомо�и�№ 3»�Шевчен�ів-

сь�о�о�район��міста�Києва,�що�додаються.

23.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Київсь�ий

місь�ий��лінічний�ендо�риноло�ічний�центр,

що�додаються.

24.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Київсь�ий

місь�ий��лінічний�он�оло�ічний�центр,�що�до-

даються.

25.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Київсь�ий

центр�трансплантації��іст�ово�о�моз��,�що�до-

даються.

26.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Терито-

ріальне�медичне�об’єднання�«Психіатрія»���міс-

ті�Києві,�що�додаються.

27.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Центр

е�стреної�медичної�допомо�и�та�медицини��а-

тастроф�міста�Києва,�що�додаються.

28.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Київсь�а

місь�а��лінічна�лі�арня�№ 5,�що�додаються.

29.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Київсь�а

місь�а��лінічна�лі�арня�№ 6,�що�додаються.

30.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Київсь�а

місь�а��лінічна�ш�ірно-венероло�ічна�лі�арня,

що�додаються.

31.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з�ме-

дично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Оле�сандрів-

сь�а��лінічна�лі�арня�м.�Києва,�що�додаються.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�19-21�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�32-34.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження робочого проекту «Будівництво пішохідного
мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, 

благоустроєм та оздоровленням водойми у 2�му мікрорайоні
ж/м Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 1251 від 28 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»:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Б�дівництво�пішохідно�о�мостово�о�переход��через�озеро

Жандар�а�з�розчист�ою,�бла�о�строєм�та�оздоровленням�водойми���2-м��мі�рорайоні�ж/м�По-

зня�и�(озеро�Жандар�а)���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо

роз�ляд��прое�тної�до��ментації�в�частині�міцності,�надійності�та�дов�овічності�об’є�та�б�дівниц-

тва�та��ошторисної�частини�від�14��р�дня�2015�ро���№ 00-1717-15/ЦБ,�виданий�Державним

підприємством�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїн-

сь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Кількість пандусів шт. 3 � 3

Тривалість будівництва місяць 11,0 4,0 7,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах
станом на 14.12.2015, у тому числі:

тис. грн 9617,167 1919,108 7698,059

будівельні роботи тис. грн 7215,215 1496,212 5719,003

інші витрати тис. грн 2401,952 422,896 1979,056

Показники Одиниця
виміру Всього

Кількість

у тому числі
по чергах будівництва

1 �а черга
Пішохід�

ний
мостовий

перехід

2�а черга
Розчистка,

благоустрій та
оздоровлення

водойми

Вид будівництва � нове будівництво 

Площа водного дзеркала га 5,10 � 5,10

Площа прибережної території га 8,0 8,0

Об'єм розчистки водойми м3 34348,0 34348,0

Площа планування ділянки м2 17850,0 17850,0

Загальна довжина пішохідного мостового переходу
шириною 3,0 м

м 60,0 60,0 �

Довжина пішохідної доріжки шириною 2,25 м м 2305,0 � 2305,0

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���та�інфляції�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ош-

торисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни�ом�б�дівництва�на�підста-

ві�об�р�нт�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�овор��підряд��на�ви�онання�робіт�по�об’є�т��обов’яз�о-

во�передбачати��мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встанови-

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

4.�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 затвердження графіка щорічних відпусток голів районних 
в місті Києві державних адміністрацій на 2016 рік

Розпорядження № 4 від 11 січня 2016 року
Затвердити графік щорічних відпусток на 2016 рік голів районних в місті Києві державних адміністрацій,

що додається.

Голова В. Кличко
ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.01.2016�№�4

Графік 
відпусток голів районних в місті Києві державних адміністрацій на 2016 рік

Мельничук А.А. тимчасово виконуючий обов'язки
голови Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

частина щорічної основної відпустки � перша декада
січня; частина щорічної основної відпустки � перша
декада липня.

Сінцов Г.Л. голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

частина щорічної основної відпустки � перша декада
травня; частина щорічної основної відпустки � друга
декада серпня; частина щорічної основної відпустки
� третя декада грудня.

Онуфрійчук В.М. тимчасово виконуючий обов'язки
голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

щорічна основна відпустка � перша декада серпня;
додаткова оплачувана відпустка державного
службовця � третя декада березня.

Горбунов Я.В. голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

частина щорічної основної відпустки � третя декада
квітня; частина щорічної основної відпустки � друга
декада серпня.

Цибульщак О.Л. голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

частина щорічної основної відпустки � перша декада
липня; частина щорічної основної відпустки � перша
декада листопада.

Мартинчук C.O. голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

щорічна основна відпустка � друга декада серпня.

Мондриївський В.М. тимчасово виконуючий обов'язки
голови Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

частина щорічної основної відпустки � перша декада
липня; частина щорічної основної відпустки � перша
декада вересня.

Сагайдак І.В. голова Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації

щорічна основна відпустка � перша декада липня.

Шкуро М.Ю. голова Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації

частина щорічної основної відпустки � перша декада
червня; частина щорічної основної відпустки � перша
декада вересня; додаткова оплачувана відпустка
державного службовця � перша декада березня.

Гаряга О.О. голова Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

частина щорічної основної відпустки � перша декада
березня; частина щорічної основної відпустки �
перша декада серпня.

Про зміни до положення та складу комісії 
з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства
Розпорядження № 6 від 12 січня 2016 року

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішен�
ня Київської міської ради від 4 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внес�
ку) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в ут�
риманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких
рішень Київської міської ради»:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�пи-

тань�розміщення�тимчасових�спор�д�тор�о-

вельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи-

�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів

ресторанно�о��осподарства,�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�28�листопада�2014�ро���№ 1391,

ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�до�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�положення�про��о-

місію�з�питань�розміщення�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�май-

данчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанно�о��осподарства,�затвердже-
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но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�28�листопада�2014�ро���№ 1391,�що�додаються.

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

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�28�листопада�2014�ро���№ 1391�

(��реда�ції�розпорядження

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

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

12.01.2016�№�6)

СКЛАД 
комісії з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,

соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних 
закладів ресторанного господарства

Бондар Ганна В’ячеславівна заступник директора � начальник управління ландшафтної
архітектури, комплексного благоустрою Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
співголова комісії

Рябікін Павло Борисович 
Білоцерковець Дмитро Олександрович

радник Київського міського голови, співголова комісії
директор Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), заступник співголів комісії

Кузьменко Максим Андрійович директор Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), заступник
співголів комісії

Горбач Олександр Олександрович заступник начальника управління ландшафтної архітектури,
комплексного благоустрою � начальник відділу з питань
реклами та тимчасових споруд (МАФ) Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
секретар комісії

Авраменко Сергій Петрович заступник генерального директора з корпоративного
управління ПАТ "АК "Київводоканал" (за згодою)

Зелений Петро Пилипович начальник служби контролю стану охоронних зон
електротехнічного департаменту технічної дирекції ПАТ
"Київенерго" (за згодою)

Мавлянов Данило Бешимович перший заступник директора � начальник управління екології
та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Медвєдев Ян Ігорович заступник директора � начальник управління контролю за
благоустроєм Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Петренко Тетяна Сергіївна керівник робочої групи представників громадськості та
підприємництва при комісії

Редькіна Тетяна Сергіївна інженер землевпорядник ПАТ "Київгаз" (за згодою)

Тацій Юрій Олександрович заступник директора � начальник служби містобудівного
кадастру Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)  

Терещенко Юрій Анатолійович головний спеціаліст Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Ткачук Роман Станіславович заступник директора � начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Тимченко Богдан Вікторович заступник директора � начальник управління розвитку
транспортної інфраструктури Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. 10) âèêëèêàº íà
12.00 14.03.2016 ðîêó Ñàâ÷åíêà ²ãîðÿ Ïàâëîâè÷à, 30.09.1979 ð. í., ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëü-
í³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñàâ÷åíêî Í. Ñ. äî Ñàâ÷åíêà ². Ï. ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â òà äîäàòêîâèõ
âèòðàò íà óòðèìàííÿ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé.

Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â ðàç³ Âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí
àáî íå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè ñâîº¿ íåÿâêè ñóä âèð³øóº ñïðàâó íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é
äîêàç³â.

Ñóääÿ Â. Â. Ëàçàðåíêî

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 903519 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,1200 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñâÿòêîâ³é, 17 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:317:0039) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà

³ì’ÿ Áîéêà Ñåðã³ÿ Ãðèãîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà 
òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ “ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ¹ 1”
ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 18,00 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Âîëîñüêà, ¹ 47 (1-é ïîâåðõ)

Àïòå÷íèé
ïóíêò

4307,85 8615,70
ð/ð 26009001129792 â ÏÀÒ “ÊÁ”
Õðåùàòèê” ì. Êèºâà ÌÔÎ 300670

Êîä ªÄÐÏÎÓ 38946268

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá’ºêòà — 2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:

- ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿
ïåðåìîæöÿ;

- âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì,

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

-êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî
ñóá’ºêòà íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè, âèòðàò
îðåíäîäàâöÿ àáî ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ
öèõ âèòðàò). Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã
íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷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 (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,
âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.:
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³
äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà
ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó
îá’ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³
îðåíäè;

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³
äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1) çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³
ïðî êîíêóðñ. ßêùî ïðåòåíäåíò âæå ïîäàâàâ çàÿâó ïðî îðåíäó, ÿêà
ñòàëà ï³äñòàâîþ äëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó, ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó
â³í ïîäàº íîâ³ ïðîïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó;

-ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿

ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â
äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó);

- ³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç íèì;

2) â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà:

äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

-äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿
îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã
ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á —
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â;

äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

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

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷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
ïîäàòêà.

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

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá’ºêò
îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ
“Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ” (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³).Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî-
áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ
ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó
êîíâåðò³ ç íàïèñîì “Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿”.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ
îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ “Õðåùàòèê” çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2, ê³ì. 9 î 16.00. ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó
ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî
âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå
ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà
3 ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: 03 áåðåçíÿ 2016 ð. äî
16.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â,
âóë. Îáîëîíñüêà, 37-Á, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ê. 2,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 485-18-87.

Передплатні�ціни

на�місяць..................................................................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ............................................................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ..........................................................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ........................................................................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ðåë³ã³é.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (ðåë³ã³ºçíàâñòâî,
ô³ëîñîô³ÿ) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, ñòàæ ðîáîòè íà
äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì
â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå 3 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÊ,
âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ äåðæàâíî-öåðêîâíèõ
â³äíîñèí.

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè (íà
÷àñ â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà).

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ñòàæ ðîáîòè
íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè â ³íøèõ
ñôåðàõ íå ìåíøå Ç ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÊ, âèñîêà
ïðàöåçäàòí³ñòü òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà.

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà îðåíäè ïðèì³ùåíü.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (ïðîìèñëîâå
òà öèâ³ëüíå áóä³âíèöòâî, ì³ñüêå áóä³âíèöòâî òà ãîñïîäàðñòâî) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì
ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå 3 ðîê³â, â³ëüíå
âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÊ, âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà.

- ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (ïðàâîçíàâñòâî)
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà,áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè ó â³äïîâ³äí³é
ñôåð³, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÊ, âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004,
áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàðàõóâàííÿ äî êàäðîâîãî ðåçåðâó íà ïîñàäè äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â ïåðøî¿-òðåòüî¿ êàòåãîð³¿,ïðèçíà÷åííÿ íà ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè àáî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ÷è
ïîãîäæóºòüñÿ ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:

- ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

- ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

- çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

- ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:

- º ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè;

- â³ëüíî âîëîä³þòü äåðæàâíîþ ìîâîþ;

- ìàþòü ïîâíó âèùó îñâ³òó;

- ìàþòü ñòàæ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ÷è ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ìåíø
ÿê ï’ÿòü ðîê³â òà çàéìàþòü (çàéìàëè) ïîñàäè â äåðæàâíèõ îðãàíàõ ÷è îðãàíàõ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ íå íèæ÷å ÷åòâåðòî¿ êàòåãîð³¿, à íà ïîñàäè ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é — íå íèæ÷å ï’ÿòî¿ êàòåãîð³¿ àáî ìàþòü ñòàæ ðîáîòè íå ìåíø ÿê ï’ÿòü
ðîê³â íà ïîñàäàõ êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ¿õ çàñòóïíèê³â.

Îñîáè, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè:

- çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

- çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó ôîðìè Ï-2ÄÑ (ç äîäàòêàìè);

- ôîòîêàðòêó ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30
êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³, çà àäðåñîþ: 01044,ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,
36, ê. 308.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí: 202-74-07, 202-74-69.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
Óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÏÀÒ“ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”çàÿâëÿº ïðî íàì³ðè

ðåêîíñòðóêö³¿ äþêåðíèõ ïåðåõîä³â ÷åðåç ð. Äí³ïðî.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî çàñòîñóâàííÿ ñàíàö³¿ øëÿõîì ââåäåííÿ â íèõ ãíó÷êîãî
ïîë³ìåðíîãî ðóêàâà “Ààãç²å³Ò” (ÀÀÐÑËÅÔ) ï³ä òèñêîì ñòîâïà âîäè ç íàñòóïíîþ
ïîë³ìåðèçàö³ºþ. Ââåäåííÿ ðóêàâà çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ âèêðèòòÿ â êîòëîâàíàõ ê³íö³â
íèòêè ñòàðîãî òðóáîïðîâîäó ³ î÷èùåííÿ éîãî â³ä ð³çíèõ â³äêëàäåíü.Ñàíàö³ÿ ïåðåäáà÷åíà
äëÿ 4 äþêåðíèõ ïåðåõîä³â Ïðàâîáåðåæíîãî ñàìîïëèâíîãî êîëåêòîðà çàãàëüíîþ
äîâæèíîþ 3921 ì òà 3 íàï³ðíèõ äþêåðíèõ ïåðåõîä³â çàãàëüíîþ äîâæèíîþ 2341 ì.

Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: îá’ºêò êîìóíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ: äëÿ áåçïå÷íîãî òðàíñïîðòóâàííÿ êàíàë³çàö³éíèõ ñòîê³â ç ïðàâîáåðåæíî¿
÷àñòèíè ì.Êèºâà íà î÷èñí³ ñïîðóäè ÁÑÀ,çíèæåííÿ ðèçèêó âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìîæëèâîþ àâàð³éíîþ çóïèíêîþ ä³þ÷èõ äþêåð³â ÷åðåç çíîñ
òðóá, ³ â³äïîâ³äíî âèêëþ÷èòü éìîâ³ðíå çàáðóäíåííÿ ð³÷êè ñò³÷íèìè âîäàìè.

Ó ïðîåêò³ áóäóòü âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³,
ì³ñòîáóä³âåëüí³ é òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â.
Ïðîâåäåííÿ ðîá³ò â ÏÇÑ ð. Äí³ïðî çã³äíî ñò. 89 Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî òðàíñïîðòóâàííÿ êàíàë³çàö³éíèõ
ñòîê³â ç ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè ì. Êèºâà íà î÷èñí³ ñïîðóäè ÁÑÀ.

Â³äãóêè òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè çà àäðåñîþ: 01015, ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà,
1-à, ÓÊÁ ÏÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë”. ×àñ ðîáîòè 8-17, òåë. 200-73-02.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 58.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 36,21 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 952 700,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 1 872,31 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

(âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 58, ì. Êè¿â, 03150, òåë./ôàêñ: (044) 289-38-55, 289-37-60).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 10, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà
— 29,40 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëî-
ù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)
çà 1 êâ.ì — 25,72 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 756,25 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíè-
êîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïå-
ðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ” ïîâ³äîìëÿº, ùî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ íàäàíî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ðîçðàõîâàí³
çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869, ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ
â³ä 17.07.2015 ¹ 515. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307 òà ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ
ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çì³íà òàðèô³â îáóìîâëåíà òèì, ùî íà ïîòî÷íèé ÷àñ ÒÎÂ “Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ” ïðè îáñëóãîâóâàíí³ æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â
“Âðåìåíà ãîäà”òà “²çóìðóäíèé” çàñòîñîâóº òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³
íå âðàõîâóþòü çì³íè â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè çà îñòàíí³õ 5 ðîê³â.

Äî òàêèõ åêîíîì³÷íèõ çì³í â³äíîñÿòüñÿ:

1) çðîñòàííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ç 605,00 ãðí â 2009 ðîö³ äî 1378,00 ãðí â 2015 ðîö³). ßê íàñë³äîê, ôàêòè÷íå
çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà. Ïèòîìà âàãà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÿê ñêëàäîâî¿ òàðèôó çà ðåçóëüòàòàìè
2014 ðîêó ñêëàäàº — 31,45 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóãè;

2) çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè íàäàíí³ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é, â òîìó ÷èñë³ çà ðàõóíîê êóðñîâî¿ ð³çíèö³ (ìèþ÷³ çàñîáè, åëåêòðî- òà ñàíòåõí³÷í³ òîâàðè, ïèòîìà âàãà ÿêèõ çà
ðåçóëüòàòàìè 2014 ðîêó ñêëàäàº — 2,7 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóãè);

3) çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ âèâåçåííÿ ñì³òòÿ;

4) çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿ (ç 0,2436 ãðí â 2010 ðîö³ äî 0,789 ãðí â 2015 ðîö³). Ïèòîìà âàãà åëåêòðîåíåðã³¿
ÿê ñêëàäîâî¿ òàðèôó çà ðåçóëüòàòàìè 2014 ðîêó ñêëàäàº — 6,7 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóãè;

5) çá³ëüøåííÿ ïîòðåáè òà âàðòîñò³ ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â ó çâ’ÿçêó ç ³íòåíñèâíîþ åêñïëóàòàö³ºþ áóäèíê³â, ïèòîìà âàãà ÿêèõ
ÿê ñêëàäîâî¿ òàðèôó çà ðåçóëüòàòàìè 2014 ðîêó ñêëàäàº — 3,76 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóãè;

6) çáèòêè ï³äïðèºìñòâà çà 9 ì³ñÿö³â 2015 ðîêó çã³äíî “Çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè çà 9 ì³ñÿö³â 2015 ðîêó” ñêëàäàº —
1 100 800,00 ãðí.

ÒÎÂ “Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ” ç 12.02.2016 ð. äî 26.02.2016 ð. ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ
òà þðèäè÷íèõ îñ³á ïðî ðîçì³ð òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ:
03035, ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿøîâà, 16, îô. 380, êîíòàêòíèé òåëåôîí (044) 220-11-58.

¹
ï/ï

Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóãè òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã

Âàðò³ñòü ïîñëóãè çã³äíî ðîçðàõóíêó ïëàíîâîãî òàðèôó
çà àäðåñàìè ãðí/êâ. ì â ì³ñÿöü, áåç ÏÄÂ
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1
Ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ðó÷íèì òà ìåõàí³çîâàíèì ñïî-
ñîáîì (ùîäåííî)

0,7058 0,7058 0,7058 0,7058 0,7058 0,7124 0,7124

2
Ïðèáèðàííÿ ñõîäîâèõ êë³òîê ðó÷íèì òà ìåõàí³çîâàíèì ñïîñîáîì
(1 ðàç íà òèæäåíü)

1,1504 1,0618 1,1205 1,1455 1,1028 1,0404 1,0257

3
Âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ, âåëèêîãàáàðèòíèõ, ð³äêèõ â³äõîä³â (çáèðàííÿ,
çáåð³ãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, ïåðåðîáëåííÿ, óòèë³çàö³ÿ, çíåøêîäæåííÿ òà
çàõîðîíåííÿ) (ùîäåííî)

0,2805 0,3193 0,4420 0,3391 0,2047 0,2360 0,2012

4 Ïðèáèðàííÿ ï³äâàëó, òåõí³÷íèõ ïîâåðõ³â òà ïîêð³âë³ (1 ðàç íà 6 ì³ñÿö³â) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â (ùîì³ñÿ÷íî) 0,8091 0,6286 0,6534 0,6802 0,6261 0,3289 0,3278

6 Îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò÷åðèçàö³¿ (ùîì³ñÿ÷íî) 0,0473 0,0386 0,0392 0,0414 0,0376 0,0315 0,0246

7
Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì ãàðÿ÷îãî, õî-
ëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ, çëèâîâî¿
êàíàë³çàö³¿ (ùîì³ñÿ÷íî)

0,8335 0,8336 0,8335 0,8336 0,8335 0,9380 0,9380

8 Äåðàòèçàö³ÿ (çà íåîáõ³äíîñò³) 0,0059 0,0127 0,0129 0,0134 0,0129 0,0033 0,0022

9 Äåç³íñåêö³ÿ (çà íåîáõ³äíîñò³) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 Îáñëóãîâóâàííÿ äîìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11

Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîòî÷íèé ðåìîíò ìåðåæ åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ òà åëåêòðîîáëàäíàííÿ, ñèñòåì ïðîòèïîæåæíî¿ àâòîìàòèêè òà
äèìîâèäàëåííÿ, à òàêîæ, çà íàÿâíîñò³, ³íøèõ âíòóð³øíüîáóäèíêîâèõ
³íæåíåðíèõ ñèñòåì (ùîì³ñÿ÷íî)

0,5732 1,0437 1,0440 1,0739 1,0596 0,5414 0,8468

12

Ïîòî÷íèé ðåìîíò êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â, âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ñèñòåì ãàðÿ÷îãî ³ õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ òà çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ³ òåõí³÷íèõ ïðèñòî¿â áóäèíê³â òà
åëåìåíò³â çîâí³øíüîãî óïîðÿäæåííÿ (çà íåîáõ³äíîñò³)

0,5935 0,2552 0,3986 0,3568 0,1907 0,4723 0,2227

13 Ïîëèâàííÿ äâîð³â, êëóìá ³ ãàçîí³â (çà íåîáõ³äíîñò³) 0,0052 0,0034 0,0033 0,0033 0,0109 0,0052 0,0088

14
Ïðèáèðàííÿ ³ âèâåçåííÿ ñí³ãó, ïîñèïàííÿ ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ ïðîõîäó òà
ïðî¿çäó ÷àñòèíè ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ïðîòèîæåëåäíèìè ñóì³øà-
ìè (çèìîâå ïðèáèðàííÿ)

0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1395 0,1395

15 Åêñïëóàòàö³ÿ íîìåðíèõ çíàê³â íà áóäèíêàõ (1 ðàç íà ð³ê) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,0000

16
Îñâ³òëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü òà
ï³äêà÷óâàííÿ âîäè (ïîñò³éíî)

0,8214 0,4972 0,4829 0,3885 0,4384 0,4540 0,4355

17 Åíåðãîïîñòà÷àííÿ äëÿ ë³ôò³â (ïîñò³éíî) 0,1124 0,2124 0,2619 0,2571 0,2005 0,0686 0,1056

18 Âñüîãî âèòðàò íà 1 ì2 6,1147 5,7888 6,1745 6,0151 5,6000 4,9715 4,9908

19 Ïðèáóòîê (Ðåíòàáåëüí³ñòü, 10 %) 0,6115 0,5789 0,6175 0,6015 0,5600 0,4972 0,4991

20 ÏÄÂ, 20 % 1,2229 1,1578 1,2349 1,2030 1,1200 0,9943 0,9982

21
Ïëàíîâèé òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é

8,07 7,64 8,15 7,94 7,39 6,56 6,59

22
Ä³þ÷èé òàðèô, íîìåð òà äàòà ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ òà-
ðèôó

4,90 4,26 4,37 4,43 4,20

äî 20-ãî
4,40
ï³ñëÿ
20-ãî
4,84

äî 20-ãî
4,26
ï³ñëÿ
20-ãî
4,68

ÊÌÄÀ
¹ 518 —

29.04.
2009 ð.

ÊÌÄÀ ¹ 686 — 31.08.2010 ð.
ÊÌÄÀ ¹ 579 —
10.04.2012 ð.

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 îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
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 296-56-56).

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ “ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ”
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 Ïîâåðõ âóë. Ôëî-
ðåíö³¿, 12-À 67,88

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïó-
òàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå á³ëüøå ÿê 50 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.10.2015

1 ãðí â ð³ê 
(50 êâ. ì) 1 ãðí â ð³ê 1 ãðí â ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïó-
òàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî

ïåðåâèùóº 50 êâ. ì

4% (17,88
êâ. ì) 56,00 1001,29
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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 45958

12 ëþòîãî 2016 ð.

¹16(4786)

8

ÄÎÇÂ²ËËß

Äåíü çàêîõàíèõ
ç ìóçèêîþ, ê³íî 
òà Àðñåíàëîì Ëþáîâ³
� Äî ñâÿòà â ì³ñò³ ï³äãîòóâàëè òåìàòè÷í³ çàõîäè

Ìóçè÷í³ ïîäàðóíêè

13 ëþòîãî î 19.00 â Íàö³îíàëü-
í³é ìóçè÷í³é àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ì.
Ï. ². ×àéêîâñüêîãî (âóë. Àðõiòåêòî-
ðà Ãîðîäåöüêîãî, 1-3/11) â³äáóäåòü-
ñÿ êîíöåðò Àêàäåì³÷íîãî êàìåðíî-
ãî õîðó «Õðåùàòèê» ç íîâîþ ïðî-
ãðàìîþ «Øëÿãåðè çâ³äóñ³ëü 2».
Ñëóõà÷³ ïî÷óþòü ö³êàâ³ àâòîðñüê³
êàâåð-âåðñ³¿ âñåñâ³òíüî â³äîìèõ âè-
êîíàâö³â: The Eurythmics, Scorpions,
ABBA,Muse,Ray Charles,Nina Simone,
Marilyn Monroe, Îêåàí Åëüçè, Europe
³ íåïåðåâåðøåíîãî ãóðòó Queen.

Òåìàòè÷í³ ìóçè÷í³ âå÷îðè ï³äãî-
òóâàëè ³ â Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿
Óêðà¿íè (Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç, 2).
13 ëþòîãî î 19.00 ïðîãðàìó äî Äíÿ
çàêîõàíèõ âèêîíàº Íàö³îíàëüíèé
àêàäåì³÷íèé äóõîâèé îðêåñòð.Óêîí-
öåðò³ — òâîðè Ì. Ëèñåíêà, É. Øòðà-
óñà, ª. Äîãè, ². Êàëüìàíà, Æ. Îôôåí-
áàõà, óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³.

Â ìåòðî âëàøòóþòü
êîíöåðò-ôëåøìîá

14 ëþòîãî ç 14.00 äî 15.00 íà ³ì-
ïðîâ³çîâàíèõ ìàéäàí÷èêàõ ñòàí-
ö³é ìåòðî «Òåàòðàëüíà» òà «Çîëîò³
âîðîòà» ïðîéäå ôëåøìîá «² êâ³ò-
íå íà çåìë³ êîõàííÿ ó í³æíèé Âà-
ëåíòèí³â äåíü!». Ç ðîìàíòè÷íèì

ñâÿòîì êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà â³òà-
òèìóòü ñòóäåíòè òâîð÷èõ êîëåêòè-
â³â Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè ³ì.
Ð. Ì. Ãë³ºðà òà Êè¿âñüêî¿ ìóí³öè-
ïàëüíî¿ àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî òà öèð-
êîâîãî ìèñòåöòâ. Ïðîãðàìà êîíöåð-
òó ñêëàäàòèìåòüñÿ ç ïîïóëÿðíèõ
ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêî¿ òà ³íî-
çåìíî¿ åñòðàäíî¿ ìóçèêè, òàíöþ-
âàëüíèõ íîìåð³â, ïàíòîì³ìè.

Àðñåíàë Ëþáîâ³ çâåðòàº óâàãó
íà áåçïå÷í³ ñòîñóíêè

11 ëþòîãî ó Ìèñòåöüêîìó Àðñå-
íàë³ ðîçïî÷íåòüñÿ ïðîåêò, ïðèóðî-
÷åíèé äî íàéðîìàíòè÷í³øîãî ñâÿ-
òà ðîêó. Ó ïðîãðàì³ Àðñåíàëó Ëþ-
áîâ³: ö³êàâ³ ïîäàðóíêè,ìàéñòåð-êëà-
ñè òà êîíêóðñè,ðîìàíòè÷í³ ôîòîçî-
íè, êàôå äëÿ çàêîõàíèõ, ê³íîòåàòð,
ìóçè÷íà ñöåíà. Çîêðåìà ïîêàæóòü
ìèíóëîð³÷íîãî êàííñüêîãî íîì³íàí-
òà, ô³ëüì «Ëîáñòåð», ïðî íåáåçïå÷-
íå ³ ñàìîòíº êîõàííÿ òà àðò-³íñòàëÿ-
ö³þ â³äîìîãî õóäîæíèêà Àé ÂåéÂåÿ.

Â ðàìêàõ ïîä³¿ ïðàöþâàòèìå
ñïåöïðîåêò «Çîíà áåçïå÷íî¿ ëþ-
áîâ³». Ó 8-é, 9-é ³ 10-é çàëàõ íà â³ä-
â³äóâà÷³â ÷åêàþòü ëåêö³¿, äèñêóñ³¿
òà çóñòð³÷³ ç óêðà¿íñüêèìè òðåíä-ñåò-
òåðàìè òà â³äîìèìè ëþäüìè. Âî-
íè äîïîìîæóòü ðîçøèðèòè óÿâëåí-
íÿ ïðî ñåêñ òà êîõàííÿ íà ïåðåòè-

í³ ç òåìàìè ìèñòåöòâà, ôîòîãðàô³¿,
ê³íî, ë³òåðàòóðè òà ïñèõîëîã³¿. Ãðà-
ô³ê ðîáîòè: 12—14 ëþòîãî ç 11.00
äî 20.00.

Ðîìàíòè÷í³ ê³íîïîêàçè

Íàö³îíàëüíèé öåíòð Îëåêñàí-
äðà Äîâæåíêà âèïóñòèâ ó ïðîêàò
«Ëþáîâ. Live» — 10 êðàùèõ ñòð³-
÷îê íà ëþáîâíó òåìàòèêó â³ä ìî-
ëîäèõ â³ò÷èçíÿíèõ ðåæèñåð³â. Ñó-
÷àñí³ ³ñòîð³¿ ïîêàçóþòü, ÿêèì ð³ç-
íèì òà âîäíî÷àñ îäíàêîâèì áóâàº
êîõàííÿ â Óêðà¿í³. «Ëþáîâ. Live» äå-
ìîíñòðóþòü â ê³íîòåàòðàõ «Æîâ-
òåíü», «Ë³ðà» ³ «Ê³íîïàíîðàìà».

Îäíî÷àñíî ê³íîòåàòð «Êè¿â»
ïðåäñòàâëÿº ïîãëÿä íà êîõàííÿ çà-
ðóá³æíèõ ðåæèñåð³â â äîá³ðö³ «New
Vision — About Love». Â ïðîãðàì³
ø³ñòü êàðòèí ç Âåëèêîáðèòàí³¿, Í³-
ìå÷÷èíè, Ðîñ³¿ òà ²ñïàí³¿.

13 ëþòîãî î 19.30 â «Ë³ð³» Äìèò-
ðî Òîìàøïîëüñüêèé ïðåçåíòóº ñâ³é
ïåðøèé ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì
«Ïðî øàëåíå êîõàííÿ «Ñíàéïå-
ðà òà Êîñìîíàâòà». Ðàçîì ç íèì
íà òâîð÷èé âå÷³ð çàâ³òàþòü âèêî-
íàâö³ ãîëîâíèõ ðîëåé.

À ê³íîòåàòð «Ê³íîïàíîðàìà» ïðî-
ïîíóº ïðîâåñòè Í³÷ Ñâÿòîãî Âà-
ëåíòèíà — ç 22.30 ó ñóáîòó äî 5.30
ó íåä³ëþ òóò ïîêàçóâàòèìóòü ðî-
ìàíòè÷í³ êîìåä³¿ «Õî÷åø ÷è í³» ç Ñî-
ô³ Ìàðñî, «Ä³â÷èíà íà âåëîñèïåä³»,
«Âèáà÷ çà êîõàííÿ» òà äîá³ðêó «Ëþ-
áîâ. Live».

Ïîäàðóíêè äëÿ áëèçüêèõ

13 òà 14 ëþòîãî â ãàëåðå¿ «Ëàâ-
ðà» ïðîéäå UAmadeFest in LOVE.
Îêð³ì ìàðêåòó, òóò îá³öÿþòü ðîç-
âàæàëüíó ïðîãðàìó äî Äíÿ Ñâÿòî-
ãî Âàëåíòèíà ç êîíêóðñàìè, ìóçè-
êîþ ³ «øâèäêèìè ïîáà÷åííÿìè».

Àíòèâàëåíòèí³â ôåñòèâàëü

Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ïðèäó-
ìàëè ïðîäàâö³ ëèñò³âîê òà ïîäà-
ðóíê³â, ùîá ñàìîòí³ ëþäè íå ïî÷ó-
âàëè ñåáå íåçðó÷íî, âïåâíåí³ îð-
ãàí³çàòîðè ÀíòèValentine-FEST.
Ôåñòèâàëü â³äáóäåòüñÿ 14 ëþòîãî â
Öåíòð³ íàóêè òà ìèñòåöòâà DIYA
(ïð.-ò Ïåðåìîãè, 44). Îá³öÿþòü, ùî
íà ôåñòèâàë³ í³õòî íå áóäå â³ä÷ó-
âàòè ñåáå ñàìîòí³ì. Â ïðîãðàì³: òå-
ìàòè÷íèé ê³íîïîêàç, ëåêö³¿ òà ìàé-
ñòåð-êëàñè, ðîçâàæàëüíà ïðîãðà-
ìà, æèâà ìóçèêà òà ñþðïðèçè �

Êèÿí çàïðîøóþòü ïðîâåñòè ðîìàíòè÷í³ âèõ³äí³ íà êîíöåðòíèõ

ìàéäàí÷èêàõ, ó ê³íîòåàòðàõ òà íà ôåñòèâàëÿõ. À òèì, õòî ùå íå

çóñòð³â äðóãó ïîëîâèíêó, ä³çíàòèñÿ ïðî êîõàííÿ á³ëüøå ÷è ïî-

ðàäóâàòè ñåáå òà äðóç³â ïîäàðóíêàìè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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