
¹17 (4787) | â³âòîðîê | 16 ëþòîãî 2016 ð.

ÍÀ ÃÐÓÄßÕ ó ÷îëîâ³ê³â ó â³éñü-
êîâ³é ôîðì³ — îðäåíè ³ ìåäàë³,
íà îáëè÷÷ÿõ — ðàä³ñòü â³ä òîãî,
ùî ïîðÿä ç³áðàëèñÿ áîéîâ³ òî-
âàðèø³. Ó Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷-
íî¿ ìåð³¿ — óðî÷èñòà àòìîñôå-
ðà. Òóò â³äçíà÷àëè 27-ìó ð³÷íè-
öþ âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñ-
òàíó. Áàãàòüîì ³ç ïðèñóòí³õ íå
â³ðèòüñÿ, ùî òàê øâèäêî ìèíóâ
÷àñ. À 27 ðîê³â òîìó Êóðáàí Ãà-
ë³ºâ áðàâ ó÷àñòü ó áîéîâèõ îïå-
ðàö³ÿõ, â³äïðàâëÿâ íà áàòüê³â-
ùèíó ñâî¿õ äðóç³â ó öèíêîâèõ
ãðîáàõ ³ áóâ ãîòîâèé íà âñå, àáè
çíèùèòè âîðîã³â. Çàðàç â³í óæå
ðîçóì³º: òà â³éíà áåçãëóçäî â³-

ä³áðàëà æèòòÿ äåñÿòê³â òèñÿ÷
óêðà¿íñüêèõ þíàê³â. «Âàæê³ áóëè
óìîâè, âîþâàëè ó ãîðàõ. Ïîòð³á-
íî áóëî ï³äí³ìàòèñÿ âãîðó, íåñ-
òè íà ñîá³ âñå â³éñüêîâå ñïîðÿ-
äæåííÿ. Ìè ïîñò³éíî â³ä÷óâàëè
êèñíåâå ãîëîäóâàííÿ. Ïðèãàäóþ
âèïàäîê, êîëè íàñ îòî÷èëè äóø-
ìàíè, ìåíå â òîìó áîþ ñèëüíî
êîíòóçèëî, à Îëåã Ì³õíþê âðÿ-
òóâàâ ìåí³ æèòòÿ. Öå áóëî ó 1983
ðîö³. Ïîò³ì ÿ éîãî ðÿòóâàâ. ² òàê
ñòàëîñÿ, ùî ÷åðåç áàãàòî ðîê³â
ìè çóñòð³ëèñÿ ç áîéîâèì ïîáðà-
òèìîì ó çîí³ ÀÒÎ. Íà æàëü, Îëåã
çàãèíóâ»,— ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè
êîëèøí³é àôãàíåöü Êóðáàí Ãà-

ë³ºâ. Áî¿ â Àôãàí³ñòàí³ íå çàáóâàþ-
òüñÿ, õî÷ ³ ðîêè ìèíàþòü. Çàðàç
êîëèøí³ âî¿íè-³íòåðíàö³îíàë³ñ-
òè íàâ÷àþòü äîáðîâîëüö³â, ÿê
òðåáà âîþâàòè òà çàõèùàòè íà-
øó äåðæàâó. Ó â³éí³ íà ñõîä³ Óêðà-
¿íè çàãèíóëè 74 âî¿íè-àôãàíö³.
Òîìó ÷èìàëî âîëîíòåð³â òà ãå-
ðî¿â ÀÒÎ ïðîñòî ç ïåðåäîâî¿ ïðè-
¿õàëè â³äçíà÷èòè ð³÷íèöþ âèâå-
äåííÿ â³éñüê ç ÄÐÀ, çóñòð³òèñÿ ç
ïîáðàòèìàìè. «ß áóëà íà Ìàé-
äàí³ ðàçîì ³ç àôãàíöÿìè 8-¿ ñîò-
í³ ³ äóæå ðàäà çíîâó áà÷èòè ñâî-
¿õ òîâàðèø³â. ß ÷óëà áàãàòî ðîç-
ïîâ³äåé ïðî â³éíó â Àôãàí³ñòàí³
â³ä íàøîãî êîìàíäèðà ²ñè Ìóíà-
ºâà. Â³í çàãèíóâ ãåðî¿÷íî, çàõè-
ùàþ÷è Óêðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêîãî
àãðåñîðà. Òîìó ä³éñíî òàê³ ëþäè,
ÿê â³í, âàðò³ ïîâàãè ³ ïàì’ÿò³»,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» ïðåñ-îô³-
öåð ì³æíàðîäíîãî ìèðîòâîð÷î-
ãî áàòàëüéîíó ³ì. Äæîõàðà Äóäà-
ºâà Àì³íà Àêóºâà.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî çàõîäó ïðè-
â³òàâ àôãàíö³â ³ çàñòóïíèê Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â. Ó ñâî¿é ïðîìîâ³ â³í áóâ

ëàêîí³÷íèé: «Ìè ïàì’ÿòàºìî, ìè
âäÿ÷í³ âàì». Öüîãî âå÷îðà áàãà-
òüîõ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â
â³äçíà÷èëè íàãîðîäàìè çà ¿õ âíå-
ñîê ó çàõèñò íàøî¿ äåðæàâè. «Â³é-
íà â Àôãàí³ñòàí³ — öå ³ñòîð³ÿ
Óêðà¿íè. ² ñüîãîäí³ àôãàíö³ — öå
ïåðåäîâà íàøîãî ñóñï³ëüñòâà.
Âîíè ïåðøèìè ïîñòàâèëè íàìåò
ï³ñëÿ òîãî, ÿê «Áåðêóò» ïîáèâ
ñòóäåíò³â. Öå òà êàòåãîð³ÿ ëþ-
äåé, ÿêà àêòèâíî âèñëîâëþº ñâîþ
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ. Ñüîãî-
äí³ âèð³øèëè âøàíóâàòè âñ³õ àô-
ãàíö³â, ÿê³ çàðàç âîþþòü íà ñõî-
ä³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âîëîíòåð-
ñòâîì»,— çàçíà÷èâ ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ³í-
âàë³ä³â ÀÒÎ Ñåðã³é Òð³ñêà÷.

Äîäàìî, ùî 27-ìó ð³÷íèöþ
âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó
òà âøàíóâàííÿ çàãèáëèõ ó ì³æ-
íàðîäíèõ ëîêàëüíèõ êîíôë³êòàõ
ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè òàêîæ ïî-
êëàäàííÿì êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíè-
êà âî¿íàì-àôãàíöÿì, â Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ â³äáóâñÿ ì³òèíã, à â
Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó îô³öå-
ð³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïðî-
âåëè óðî÷èñò³ çáîðè �

Ó çîí³ ÀÒÎ íà ñõîä³ Óêðà¿íè çàãèíóëè 74 
âî¿íè-àôãàíö³. Äâ³ â³éíè ³ äâà ïîêîë³ííÿ. Ñàìå
òîìó âïåðøå çà âñ³ ðîêè Íåçàëåæíîñò³ íà óðî-
÷èñòîñò³ ç íàãîäè âøàíóâàííÿ ³íòåðíàö³îíàë³ñ-
ò³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ íà òåðèòîð³-
ÿõ ³íøèõ äåðæàâ, çàïðîñèëè äîáðîâîëüö³â 
ç «Àéäàðó», âîëîíòåð³â, ðîäèíè àôãàíö³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü
ïðîâåñòè åêîíîì³÷íèé
ôîðóì

Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³

ñï³âðîá³òíèöòâà Í³ìå÷÷èíè çàïðîïî-

íóâàëî îðãàí³çóâàòè ³ ïðîâåñòè öüîãî

ðîêó â Êèºâ³ åêîíîì³÷íèé ôîðóì, äå

ñòîëèöÿ ïðåçåíòóº ïðîåêòè, â ÿê³ õî-

÷å çàëó÷èòè ³íâåñòèö³¿ í³ìåöüêîãî á³ç-

íåñó. Ïðî öå ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-

êî çàÿâèâ ó Ìþíõåí³ ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç

Ôåäåðàëüíèì ì³í³ñòðîì åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó ³ ñï³âðîá³òíèöòâà Ãåðäîì

Ìþëëåðîì.

«Òàêà ïðîïîçèö³ÿ º ðåçóëüòàòîì íà-

øî¿ óñï³øíî¿ ñï³âïðàö³ ç Ì³í³ñòåðñòâîì

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ ñï³âðîá³òíèö-

òâà ÔÐÍ.Çà ï³äòðèìêè ³ äîïîìîãè í³-

ìåöüêî¿ ñòîðîíè ìè âò³ëèëè ó Êèºâ³

ïðîåêò â³äêðèòîãî áþäæåòó,ÿêèé çðî-

áèâ óñ³ âèòðàòè áþäæåòíèõêîøò³â ïðî-

çîðèìè.Öå,ï³äêðåñëþ,çíà÷íèé êðîê ó

áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ â ñòîëèö³»,—íà-

ãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Òàêîæ ðåçóëüòàòîì ñï³âðîá³òíèö-

òâà ñòàëî âèä³ëåííÿ í³ìåöüêîþ ñòî-

ðîíîþ êîøò³â íà ðîçâèòîê ³íôðà-

ñòðóêòóðè. Çîêðåìà Êè¿â îòðèìàâ ³

âò³ëþº â ïðîåêòàõ 4,5 ìëí ºâðî íà

ðåìîíò òà â³äíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ

ãðóï ó 29-òè äèòñàäêàõ ñòîëèö³. Íà

ñüîãîäí³ äîäàòêîâ³ ãðóïè ïîâí³ñòþ

â³äíîâëåí³ ó ÷îòèðüîõ äèòñàäêàõ, â

³íøèõ ðîáîòè òðèâàþòü.

«Äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñï³âðîá³òíèö-

òâà ³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ìè äîìî-

âèëèñÿ ïðîâåñòè ó Êèºâ³ åêîíîì³÷-

íèé ôîðóì çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â í³-

ìåöüêîãî á³çíåñó ³ ïðåçåíòóºìî ïðî-

åêòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ â ñòîëèö³.Ì³í³ñòð

çàçíà÷èâ,ùî äëÿ á³ëüøî¿ åôåêòèâíî-

ñò³, âðàõîâóþ÷è óñï³øíèé äîñâ³ä ³

ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ç Êèºâîì, âîíè

õî÷óòü ïðàöþâàòè íàïðÿìó ç ì³ñòà-

ìè Óêðà¿íè. ß æ ÿê ãîëîâà Àñîö³àö³¿

ì³ñò Óêðà¿íè çàïðîïîíóâàâ ì³í³ñòðó

ðîçøèðèòè ñï³âïðàöþ ³ íà ³íø³ ì³ñ-

òà, íàïðèêëàä, âò³ëèòè ïðîåêò â³ä-

êðèòîãî áþäæåòó â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè,

ðîçãëÿíóòè ïðîåêòè äëÿ ³íâåñòóâàí-

íÿ»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îãîëîøåíî òåíäåð 
íà çàêóï³âëþ ïðîåêòíèõ
ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà 
ìåòðî íà Òðîºùèíó

ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» îãî-

ëîñèëî òåíäåð íà çàêóï³âëþ ïðîåêò-

íèõ ðîá³ò (ñòàä³ÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

íîãî îá´ðóíòóâàííÿ) ç áóä³âíèöòâà

÷åòâåðòî¿ Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿

ë³í³¿ ï³äçåìêè â³ä Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè

íà æèòëîâèé ìàñèâ Âèãóð³âùèíà-

Òðîºùèíà ç åëåêòðîäåïî.

Ïðîïîçèö³¿ êîíêóðñíèõ òîðã³â

ìîæíà ïîäàâàòè äî 14 áåðåçíÿ. Î÷³-

êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âë³ ïðîåêòó

ñêëàäàº 60 ìëí 142 òèñ. 400 ãðí.

Íàãàäàºìî, ùî çà ïðîåêòîì Ãåí-

ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷àºòüñÿ

ïîáóäóâàòè Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³â-

ñüêó ë³í³þ ìåòðîïîë³òåíó äîâæè-

íîþ 20,6 êì ç 16-ìà ñòàíö³ÿìè òà

åëåêòðîäåïî.

íîâèíè

ªäí³ñòü ïîáðàòèì³â
� Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè 27-ìó ð³÷íèöþ âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó òà âøàíóâàëè

çàãèáëèõ ó ì³æíàðîäíèõ ëîêàëüíèõ êîíôë³êòàõ

Íà óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè âøàíóâàííÿ ³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ íà òåðèòîð³ÿõ ³íøèõ äåðæàâ, äî ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ çàïðîñèëè âî¿í³â-àôãàíö³â,
ÿê³ ïðèéøëè ðàçîì ç ä³òüìè òà âíóêàìè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

державної адміністрації) від 20 лютого 2013 року № 213 
«Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Світоч» м. Києва»
Розпорядження № 10 від 14 січня 2016 року

Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самовряду%
вання в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», на виконання
рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року № 669/1533 «Про зміну найменування комунального
підприємства «Світоч» м. Києва та внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року
№ 1034/7270 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власно%
сті територіальної громади міста Києва»:

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�20�люто�о�2013

ро���№ 213�«Про�затвердження�Стат�т���ом�-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.02.2013�р.�№�213

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

14.01.2016�№�10�)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТОЛИЧНІ ЯРМАРКИ»

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Нова�реда	ція)

(ідентифі	аційний�	од�36927573)

м.�Київ-2016

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�«Столичні�ярмар�и»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Підприємство)�засноване�на��ом�нальній�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�та�віднесене�до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Ор�ан��правління�майном).

1.2.�Підприємство�перейменовано�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02�липня�2015

ро���№ 669/1533�«Про�змін��наймен�вання��ом�нально�о�підприємства�«Світоч»�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29��р�дня�2011�ро���№ 1034/7270�«Про�дея�і�пи-

тання�діяльності��ом�нальних�підприємств,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва»�(раніше —��ом�нальне�підприємство�«Світоч»�м.�Києва).

1.3.�Підприємство�є�правонаст�пни�ом��ом�нально�о�підприємства�«Світоч»�Шевчен�івсь�ої

районної���м.�Києві�ради,�зареєстровано�о�Шевчен�івсь�ою�районною���місті�Києві�державною

адміністрацією�23��вітня�2008�ро���(ідентифі�аційний��од�21586843),�та�реор�анізованих�відпо-

відно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17��вітня�2013�ро���№ 153/9210��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Домашній�ма�азин»,��ом�нально�о�підприємства�«Рі�о»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�і�рин�и».

1.4.�Засновни�ом�та�власни�ом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої

вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Власни�).

1.5.�Підприємство�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�печат-

���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штампи,�блан�и.

1.6.�Підприємство�за�своєю�ор�анізаційною�формою�є��ом�нальним�підприємством�і�безпосе-

редньо�підпоряд�ов�ється�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо-

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

1.7.�Підприємство�провадить�свою�діяльність�на�підставі�Стат�т�,�я�ий�є��становчим�до��мен-

том,�що�затвердж�ється�рішенням�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�та�на�підставі�за-

�онодавства�У�раїни.

1.8.�Підприємство���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,���аза-

ми�та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами�та�розпорядженнями�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та

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

Департамент��та�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�цим�Стат�том.

2.�НАЙМЕНУВАННЯ�ТА�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

2.1.�Повне�наймен�вання�Підприємства —��ом�нальне�підприємство�«Столичні�ярмар�и»�ви�о-

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

2.2.�С�орочене�наймен�вання —�КП�«Столичні�ярмар�и».

2.3.�Місцезнаходження�Підприємства:�просп.�Перемо�и,�9,�м.�Київ,�01135.

3.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.�Підприємство�створено�з�метою�ор�анізації�та�розвит���тор�овельної�мережі,�забезпечен-

ня�споживачів�товарами�і�посл��ами,�провадження��осподарсь�ої�діяльності�та�надання�посл����

сфері�ор�анізації�та�підтримання�бла�о�строю,�провадження��омерційної�діяльності�для�отриман-

ня�приб�т�ів.

3.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

3.2.1.�Оптова�та�роздрібна�тор�івля�прод��цією�промислово�о�призначення�та�товарами�народ-

но�о�споживання.

3.2.2.�Проведення�виставо�,�ярмаро�,�презентацій,��онференцій,�семінарів,�видовищних�захо-

дів�тощо.

3.2.3.�Надання�на�до�овірних�засадах�посл���щодо�під�отов�и�па�ета�до��ментів,�необхідних�для

оформлення�паспортів�прив’яз�и�на�розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення,�для�провадження�підприємниць�ої�діяльності.

За�інчення.	Почато�		номері	за	12	люто�о	2016	ро�	

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)12.01.2016�№ 6)

Зміни 
до Положення про комісію 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

1.�Абзац�2�п�н�т��2�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«роз�ляд�питань�відповідно�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро���№ 56/5443

«Про�затвердження�Поряд���визначення�обся�ів�пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тимчасових

спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в

�триманні�об’є�тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради»�та�від�25��р�дня�2014�ро���№ 746/746�«Про�особливості�застос�вання�Поряд���розмі-

щення�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�м.�Києві.»

2.�Абзац�2�п�н�т��3�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«роз�лядає�питання,�визначені�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро��

№ 56/5443�«Про�затвердження�Поряд���визначення�обся�ів�пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тим-

часових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради»�та�від�25��р�дня�2014�ро���№ 746/746�«Про�особливості�застос�вання�Поряд���роз-

міщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�м.�Києві.»

3.�П�н�т�6�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«6.�Комісія��творюється�з�представни�ів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�інших�ор�анів�державної�влади,�підприємств,��станов�і�ор�ані-

зацій,�радни�ів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�представни�ів��ромадсь�ості.

У�роботі��омісії,�відповідно�до�ст.�29�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�деп�татів�місцевих�рад»,�мо-

ж�ть�брати��часть�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�правом�дорадчо�о��олос�.

До�роз�ляд��на�засіданнях�Комісії�до��ментів�поданих�на��он��рс�щодо�надання�права�на

оформлення�паспортів�прив’яз�и�тимчасових�спор�д�зал�чаються�представни�и�відповідних

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.»

4.�П�н�т�8�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«8.�Ор�анізацію�роботи��омісії�забезпеч�ють�спів�олови,�а�в�разі�їх�відс�тності�заст�пни��спів-

�олів�та�се�ретар.»

5.�П�н�т�9�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«9.�Спів�олови��омісії,�а�в�разі�їх�відс�тності�заст�пни��спів�олів��омісії:

здійснюють��ерівництво��омісією,�визначає�порядо��її�роботи;

�олов�ють�на�її�засіданнях;

дають�дор�чення�членам��омісії;

представляють��омісію���відносинах�з�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією),�Київсь�ою�місь�ою�радою,�підприємствами,��становами,

ор�анізаціями�та��ромадсь�істю;

�онтролюють�стан�ви�онання�рішень��омісії�з�питань,�що�роз�лядалися;

запрош�ють�для��часті���роботі��омісії�представни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�інших��станов,�підприємств,�ор�ані-

зацій�та��ромадсь�их�ор�анізацій�за�їх�з�одою.»

6.�У�абзацах�3�та�6�п�н�т��11�слова�«�оловою��омісії»�замінити�словами�«спів�оловами��омі-

сії».

7.�У�абзаці�8�п�н�т��11�слова�«�олові��омісії»�замінити�словами�«спів�оловам��омісії».

8.�Абзац�10�п�н�т��11�ви�лючити.

9.�У�абзаці�1�п�н�т��ІЗ�слова�«затвердж�є��олова��омісії»�замінити�словами�«затвердж�ють�спів-

�олови��омісії».

10.�Абзац�3�п�н�т��13�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«У�разі�за�важень�щодо�до��ментів,�я�і�роз�лядаються�на�засіданні��омісії,�члени��омісії�на-

дають�їх���письмовій�формі�з�відповідним�об�р�нт�ванням�до�робочо�о�ор�ан���омісії.»

Керівник апарату
В. Бондаренко

нально�о�підприємства�«Світоч»�м.�Києва»�та-

�і�зміни:

��за�олов���і�те�сті�слова�«�ом�нальне�підпри-

ємство�«Світоч»�м.�Києва»���всіх�відмін�ах�за-

мінити�словами�«�ом�нальне�підприємство

«Столичні�ярмар�и»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)»���відповідних�відмін�ах.

2.�Унести�зміни�до�Стат�т���ом�нально�о�під-

приємства�«Світоч»�М.�Києва,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�20�люто�о�2013�ро���№ 213�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�14�жовтня�2013�ро��

№ 1827),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�до-

дається.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Столичні�яр-

мар�и»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�забезпечити�в��становленом��поряд���дер-

жавн��реєстрацію�змін�до�Стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�«Столичні�ярмар�и»�ви�о-

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

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

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

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

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 ëþòîãî 2016 ð.

¹17(4787)

3

3.2.4.�Прое�т�вання�та�ви�онання�робіт�з�бла�о�строю�територій.

3.2.5.�Надання�в�оренд��власно�о�або�в�с�боренд��орендовано�о�р�хомо�о�та/або�нер�хомо�о

майна���встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд��.

3.2.6.�Діяльність���сфері�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю.

3.2.7.�К�півля�та�продаж�нер�хомо�о�майна���встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд��.

3.2.8.�Діяльність���сфері�права.

3.2.9.�Діяльність���сфері�інжинірин��,��еоло�ії�та��еодезії,�надання�посл���технічно�о��онс�льт�-

вання�в�цих�сферах.

3.2.10.�Діяльність����ал�зі�б�дівництва,�в�том��числі:�

б�дівництво�житлових�і�нежитлових�б�дівель,�інших�спор�д;�

здійснення�ремонтно-б�дівельних,�монтажно-нала�одж�вальних�та�спеціалізованих�робіт;

виш���вальні�та�прое�тні�роботи�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції�та��апітально�о�ремонт�;

прое�т�вання�і�монтаж�вн�трішніх�і�зовнішніх�інженерних�мереж,�систем�і�спор�д;

реставраційні�та�ремонтно-б�дівельні�роботи.

3.2.11.�Надання�юридичним�та�фізичним�особам�посл��,�в�том��числі�транспортно-е�спедицій-

них,��онс�льтаційних,��онсалтин�ових,�мар�етин�ових,�посередниць�их,�а�ентсь�их,��онси�націй-

них,��правлінсь�их,�облі�ових,�а�диторсь�их,�юридичних,�т�ристичних,�ре�ламних,�с�ладсь�их,

видавничих,�полі�рафічних.

3.2.12.�Діяльність���сфері�виробництва,�в�том��числі:�

виробництво�товарів�народно�о�споживання;�

вирощ�вання��вітів;

виробництво,�перероб�а�м’ясо-молочної�та�ц��ро-спиртової�прод��ції;

виробництво�з�давальниць�ої�сировини;

виробництво�полі�рафічної�прод��ції;

виробництво�ре�ламної�прод��ції;

виробництво��ондитерсь�их�виробів,�інших�харчових�прод��тів�та�харчових�добаво�;

ви�отовлення�про�рамних�прод��тів�(інформаційних�баз�даних,�б�х�алтерсь�их�та�облі�ових

систем��правління�базами�даних,�про�рам�оптимізації�виробничих�процесів�тощо);

ви�отовлення�елементів�бла�о�строю.

3.2.13.�Діяльність���сфері�тор�івлі,�в�том��числі:

здійснення�оптової�та�роздрібної�тор�івлі�промисловими�та�продовольчими�товарами,�прод��-

тами�харч�вання,�предметами�поб�тової�хімії,�товарами�дитячо�о�асортимент��та�іншими�товара-

ми;

створення�фірмової�мережі�ма�азинів�та�центрів�для�реалізації�товарів�та/або�посл��;

здійснення�е�спортно-імпортних�тор�овельних�операцій.

3.2.14.�Ор�анізація�інноваційної�діяльності���встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд��,

�часть�в�розробленні�та�реалізації�інноваційних�прое�тів,�в�том��числі:���сферах�промисловості,

б�дівництва,�сільсь�о�о��осподарства,�транспорт�,�зв’яз��,�тор�івлі�та�обсл��ов�вання.

3.2.15.�Утримання�та�е�спл�атація�с�ладсь�их�та�техноло�ічних�приміщень.

3.2.16.�Ор�анізація�п�н�тів��ромадсь�о�о�харч�вання:��афе,�ресторанів,�барів.

3.2.17.�Ор�анізація�п�н�тів�поб�тово�о�обсл��ов�вання�населення.

3.2.18.�Ре�ламна,�видавнича,�др��арсь�а�та�реда�ційно-полі�рафічна�діяльність.

3.2.19.�Вивезення�та�перероб�а�сміття�і�твердих�поб�тових�відходів.

3.2.20.�Демонтаж,�перевезення�та�збері�ання�самовільно�розмішених�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�що

пор�ш�ють�правила�бла�о�строю�міста,�на�підставі�прийнятих���встановленом��поряд���рішень��пов-

новажених�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

3.2.21.�Провадження�інших�видів�діяльності,�я�і�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

3.3.�Провадження�діяльності,�я�а�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни�потреб�є�спеціально�о�до-

звол��(ліцензії),�сертифі�ата,�може�здійснюватися�лише�після�отримання�та�о�о�дозвол��(ліцен-

зії),�сертифі�ата�в��становленом��поряд��.

4.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Права�і�обов’яз�и�Підприємство�наб�ває�з�момент��йо�о�державної�реєстрації.

4.2.�Підприємство�провадить�діяльність�на�засадах�повної��осподарсь�ої�самостійності,�повно-

�о��осподарсь�о�о�розрах�н��.�Підприємство�може�мати�зна�и�для�товарів�і�посл��,�я�і�реєстр�-

ються�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

Підприємство�від�риває�розрах�н�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів.

4.3.�Підприємство�має�право���ладати�правочини,�наб�вати�майнові�та�особисті�немайнові�пра-

ва,�вист�пати����осподарсь�их,�цивільних�та�адміністративних�правовідносинах�з�юридичними�та

фізичними�особами,�наб�вати�майнових�прав�та�нести�обов’яз�и,�вист�пати�позивачем,�відпові-

дачем,�третьою�особою�в�с�дах�за�альної�юрисди�ції�та�нести�відповідальність�за�рез�льтати�своєї

�осподарсь�ої�діяльності.

4.4.�Підприємство�самостійно�несе�відповідальність�за�своїми�зобов’язаннями�в�межах�належ-

но�о�йом��майна�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.�Підприємство�не�несе�відповідальності�за�зо-

бов’язаннями�Власни�а�та�Ор�ан���правління�майном,�а�Власни��та�Ор�ан��правління�майном�не

нес�ть�відповідальності�за�зобов’язаннями�Підприємства.

5.�СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ,�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

5.1.�Стат�тний��апітал�Підприємства�становить�200 000,�00��ривень�(двісті�тисяч��ривень�00

�оп.),�що�с�ладається:

5.1.1.�100 000,�00��ривень�(сто�тисяч��ривень�00��оп.) —�за�рах�но���рошово�о�внес���Власни-

�а�(відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�січня�2009�ро���№ 17/1072�«Про�створен-

ня��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�«Київсь�і�рин�и»).

5.1.2.�100 000,�00��ривень�(сто�тисяч��ривень�00��оп.) —�за�рах�но���рошово�о�внес���Власни-

�а�(відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�січня�2009�ро���№ 18/1073�«Про�створен-

ня��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�«Домашній�ма�азин»).

Стат�тний��апітал�Підприємства�може�форм�ватись�за�рах�но���рошово�о�та�майново�о�внес-

���Власни�а.

5.2.�Майно�Підприємства�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди�та�оборотні��ошти,�а�та-

�ож�інші�матеріальні�та�фінансові�рес�рси,�інші�цінності,�вартість�я�их�відображається�в�йо�о�са-

мостійном��балансі.

5.3.�Майно�Підприємства�є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва�і�за�ріп-

лене�за�ним�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

5.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

майно�та��ошти,�передані�Підприємств��Власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод��ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь�ої�діяльності;

доходи�від�цінних�паперів;

�редити�бан�ів�та�інших��редиторів;

�апітальні�в�ладення�і�дотації�з�бюджетів;

майно,�придбане�в�інших�с�б’є�тів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян���встановленом�

за�онодавством�У�раїни�поряд��;

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

Усі��ошти�Підприємства�зарахов�ються�на�йо�о�рах�н�и�в��становах�бан�ів�У�раїни.�Обі�ові��ош-

ти�Підприємства�переб�вають���йо�о�повном��розпоряджанні.

5.5.�Підприємство�має�право�за�з�одою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан��в��станов-

леном��поряд��:�відч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орис-

т�вання�(позич��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,

а�та�ож�спис�вати�йо�о�з�баланс�.

5.6.�Списання�майна,�за�ріплено�о�за�Підприємством,�здійснюється�в�поряд��,�визначеном�

Власни�ом.

5.7.�Збит�и,�завдані�Підприємств��внаслідо��пор�шення�йо�о�майнових�прав��ромадянами,

юридичними�особами,�ор�анами�державної�влади�чи�місцево�о�самовряд�вання,�відш�одов�ю-

ться�Підприємств��за�відповідним�рішенням�с�д�.

6.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�Права�Підприємства:

6.1.1.�Самостійно�провадити�б�дь-я����осподарсь���діяльність,�дозволен��за�онодавством�У�ра-

їни,�в�межах�повноважень,�передбачених�цим�Стат�том.

6.1.2.�Вст�пати���взаємовідносини�з�юридичними�та�фізичними�особами,�в�том��числі�інозем-

ними,�на�до�овірних�засадах�щодо�дося�нення�мети�своєї�діяльності.

6.1.3.�Самостійно�план�вати�основні�напрями�сво�о�розвит���і�визначати�страте�ію�відповідно

до��ал�зевих,�на��ово-технічних�про�нозів�та�пріоритетів,��он’юн�т�ри�рин���прод��ції,�товарів,�ро-

біт,�посл���та�е�ономічної�сит�ації.

6.1.4.�За�з�одою�Власни�а�зал�чати��ошти,�інші�фінансові�та�майнові�рес�рси���ви�ляді��реди-

тів�і�пози�,�або�шляхом�вип�с���та�розміщення�в��становленом��за�онодавством�У�раїни�поряд-

���цінних�паперів,�а�та�ож�на�підставі�інших�відповідних���од.

6.1.5.�Придбавати���підприємств,��станов,�ор�анізацій,�незалежно�від�їхньої�форми�власності,

а�та�ож���фізичних�осіб�необхідні�матеріальні�рес�рси�без�обмеження�за�обся�ом�та�номен�ла-

т�рою,�отрим�вати�в��орист�вання�б�дь-я�е�майно.

6.1.6.�Ор�анізов�вати�прямі��осподарсь�і,�інформаційні�зв’яз�и�з�підприємствами,��становами,

ор�анізаціями,���ладати�відповідно�до�овори�та���оди�за�основними�напрямами�діяльності�Підпри-

ємства.

6.1.7.�Встановлювати�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни�вільні�ціни�на�товари,�роботи�і�посл�-

�и,�я�що�інше�не�визначене�за�онодавством�У�раїни�та�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

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

трації).

6.1.8.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,�до��менти,�інші�матеріали,�а�від�місцевих�ор�анів�дер-

жавної�статисти�и —�статистичні�дані,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

6.1.9.�Брати��часть����он��рсах�інвестиційних�прое�тів,�спрямованих�на�розвито��інфрастр��-

т�ри�міста,�в�поряд���і�на�підставах,�визначених�за�онодавством�У�раїни.

6.1.10.�Визначати�ор�анізаційн��стр��т�р�,�встановлювати�чисельність�працівни�ів�та�затвердж�-

вати�штатний�розпис�в�межах�витрат�на�оплат��праці,�визначених�фінансовим�планом�Підприєм-

ства.

6.1.11.�Від�ривати�в��становленом��за�оном�поряд���філії,�представництва,�відділення�та�інші

відо�ремлені�підрозділи�без�створення�юридичної�особи�з�правом�від�риття�поточних�і�розрах�н-

�ових�рах�н�ів�та�затвердж�вати�положення�про�них.

6.1.12.�Зал�чати�до�роботи�на�до�овірних�засадах�необхідних�спеціалістів.

6.1.13.�К�п�вати,�оренд�вати�в�юридичних�та�фізичних�осіб�спор�ди�та�інші�об’є�ти.

6.1.14.�Здійснювати�інші�дії,�що�не�с�перечать�цьом��Стат�т�,�не�заборонені�за�онодавством

У�раїни�та�сприяють�вирішенню�поставлених�під�час�створення�Підприємства�завдань.

6.2.�Обов’яз�и�Підприємства:

6.2.1.�Забезпеч�вати�цільове�ви�ористання�за�ріплено�о�майна,��оштів.

6.2.2.�В�належном��стані��трим�вати�і�збері�ати��ом�нальне�майно,�що�за�ріплене�за�Підпри-

ємством�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

6.2.3.�Під�час�визначення�страте�ії��осподарсь�ої�діяльності�Підприємство�має�по�одж�вати�з

Власни�ом�або�йо�о��повноваженим�ор�аном�заходи,�що�мож�ть�вплин�ти�на�інтереси�населен-

ня�міста,�забезпеч�вати�ви�онання�ф�н�цій�і�завдань,�по�ладених�на�Підприємство�Власни�ом

або�йо�о��повноваженим�ор�аном.

6.2.4.�Забезпеч�вати�своєчасн��сплат��подат�ів�та�інших�обов’яз�ових�платежів�з�ідно�із�за�о-

нодавством�У�раїни.

6.2.5.�Ви�он�вати��апітальний�ремонт�і�оновлення�основних�фондів,�забезпеч�вати�своєчасне

введення�в�дію�придбано�о�обладнання.

6.2.6.�Провадити�матеріально-технічне�забезпечення�виробництва.

6.2.7.�Під�час�визначення�напрямів�діяльності�врахов�вати�державні�та��ом�нальні��онтра�ти,

замовлення�та�інші�до�овірні�зобов’язання.

6.2.8.�Створювати�належні��мови�для�висо�опрод��тивної�праці�своїх�працівни�ів,�забезпеч�-

вати�додержання�вимо��за�онодавства�У�раїни�про�працю,�соціальне�страх�вання,�правил�і�норм

охорони�праці,�техні�и�безпе�и.

6.2.9.�Здійснювати�заходи�щодо�підвищення�заробітної�плати�працівни�ів�з�метою�посилення

їх�матеріальної�заці�авленості�я����рез�льтатах�особистої�праці,�та��і�в�за�альних�підс�м�ах�робо-

ти�Підприємства.

6.2.10.�Забезпеч�вати�е�ономне�і�раціональне�ви�ористання�фонд��споживання,�своєчасн��ви-

плат��заробітної�плати�та�розрах�н�и�з�працівни�ами�Підприємства.

6.2.11.�Розробляти�та�подавати�на�затвердження�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

єва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�плани�і

по�азни�и�виробничо-�осподарсь�ої�діяльності�Підприємства.

6.2.12.�Звіт�вати�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�ви�онання�затверджених�по�аз-

ни�ів�виробничо-�осподарсь�ої�діяльності�Підприємства.

7.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1.�Власни��реалізов�є�свої�права�з��правління�Підприємством�безпосередньо�або�через��пов-

новажений�ним�ор�ан.

7.2.�Управління�Підприємством�здійснює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��та�звільняє

з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова�на��онтра�тній�основі,�за�поданням�дире�тора�Департа-

мент�,�по�одженим�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповід-

но�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації.

7.3.�З�дире�тором�Підприємства���ладається��онтра�т,�в�я�ом��визначається�стро��найм�,�пра-

ва,�обов’яз�и�і�відповідальність�дире�тора,��мови�йо�о�матеріально�о�забезпечення,��мови�звіль-

нення�йо�о�з�посади,�інші��мови�найм��за�по�одженням�сторін.

7.4.�Дире�тор�Підприємства�має�заст�пни�ів.

7.5.�Дире�тор�Підприємства:
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7.5.1.�Несе�персональн��відповідальність�за�діяльність�Підприємства�та�за�ви�онання�по�ладе-

них�на�Підприємство�завдань,�за�додержання�поряд���ор�анізації�та�ведення�б�х�алтерсь�о�о�об-

лі��,�достовірність�фінансової�звітності�та�статистичної�інформації.

7.5.2.�Забезпеч�є�ви�онання�а�тів�Власни�а�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

7.5.3.�Забезпеч�є�ви�онання�планів�діяльності�Підприємства,�відповідає�за�йо�о�приб�т�овість,

дотримання�державної�фінансової�дисципліни.

7.5.4.�Зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви�онання�річно�о�фінансово�о

план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о�приб�т��,�не�прип�с�аючись�при

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

7.5.5.�Діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о���відносинах�з�іншими�юри-

дичними�особами�і��ромадянами,���ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�від�риває�рах�н�и���бан-

�івсь�их��становах.

7.5.6.�Видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�та�перевіряє�їх�ви�онання.

7.5.7.�Розпоряджається���встановленом��поряд���майном�та��оштами�Підприємства.

7.5.8.�Забезпеч�є�ефе�тивне�ви�ористання�та�збереження��ом�нально�о�майна,�за�ріплено�о

за�Підприємством.

7.5.9.�Ор�анізов�є�ви�онання�поточних�і�перспе�тивних�про�рам�Підприємства.

7.5.10.�Ор�анізов�є�робот��Підприємства,�йо�о�стр��т�рних�підрозділів.

7.5.11.�Затвердж�є�ор�анізаційн��стр��т�р�,�чисельність�працівни�ів�та�штатний�розпис�Під-

приємства.

7.5.12.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�заст�пни�ів�дире�тора,��оловно�о�б�х�алтера�та

інших�працівни�ів�Підприємства.

7.5.13.�Розробляє�і�затвердж�є�ф�н�ціональні�обов’яз�и�працівни�ів�Підприємства,�положення

про�йо�о�стр��т�рні�підрозділи.

7.5.14.�Встановлює�форми,�системи�і�розмір�оплати�праці�(але�не�менше�мінімально�о�розмі-

р�,�встановлено�о�за�онодавством�У�раїни).

7.5.15.�Забезпеч�є�дотримання�за�онодавства�У�раїни.

7.5.16.�Здійснює�інші�повноваження�з�оперативно�о��правління�Підприємством,�я�і�не�нале-

жать�до�ви�лючної��омпетенції�Власни�а�і�встановлюються�за�онодавством�У�раїни,�а�та�ож�цим

Стат�том�і��онтра�том.

7.6.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�становлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю�працею�бер�ть��часть

��йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор��або�інших�форм,�що�ре��люють�тр�дові�відноси-

ни�працівни�ів�з�Підприємством.

7.7.�Інтереси�тр�дово�о��оле�тив��представляє�профспіл�овий��омітет�Підприємства.�Повно-

важення�тр�дово�о��оле�тив��Підприємства�реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�виборним

ор�аном —�профспіл�овим��омітетом,�члени�я�о�о�обираються�відповідно�до�стат�т��профспіл�и

на�зборах�або��онференціях�тр�дово�о��оле�тив�.

7.8.�Профспіл�овий��омітет:

7.8.1.�Гот�є�матеріали�для�роз�ляд��на�за�альних�зборах�або��онференціях.

7.8.2.�Контролює�ви�онання�рішень,�прийнятих�на�за�альних�зборах,��онференціях.

7.8.3.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�деле�овані�йом��за�альними�зборами�та��оле�тивним�до�овором.

7.9.�Коле�тивний�до�овір���ладається�між�адміністрацією�Підприємства�та�профспіл�овим�чи�ін-

шим��повноваженим�на�представництво�тр�довим��оле�тивом�ор�аном�і�не�може�с�перечити�за-

�онодавств��У�раїни.�Право�підписання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�адміністрації�Підприєм-

ства�надається�дире�торові�Підприємства.

7.10.�Коле�тивний�до�овір�реєстр�ється���встановленом��поряд��.

7.11.�Коле�тивним�до�овором�ре��люються�виробничі,�тр�дові�та�соціально-е�ономічні�відно-

сини�і��з�одження�інтересів�працівни�ів�з�адміністрацією�Підприємства.

8.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�Підприємством�шляхом�с�ла-

дання���поряд���та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департамент��ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

8.2.�Приб�то��Підприємства,�після�сплати�подат�ів�та�інших�платежів�до�бюджет�,�ви�ористо-

в�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Власни�ом.�Відрах�вання�частини�приб�т���до�бюдже-

т��міста�Києва�здійснюється�в�поряд��,�визначеном��Власни�ом.

8.3.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�фор-

мою,�що�визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

8.4.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�діяльності

Підприємства�є�приб�то�.

8.5.�Джерелом��оштів�на�оплат��праці�працівни�ів�Підприємства�є�дохід,�одержаний�в�рез�ль-

таті�йо�о��осподарсь�ої�діяльності.

8.6.�Відносини�Підприємства�з�іншими�підприємствами,�ор�анізаціями�і��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�здійснюються�на�до�овірних�засадах.

8.7.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності

і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�ра-

їни.�Фінансова�звітність�Підприємства�надається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

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

8.8.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�додержання�по-

ряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�статистичної�звітності.

8.9.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�ревізія�йо�о�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здій-

снюється�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

9.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

9.1.�Підприємство�є�самостійним�с�б’є�том�зовнішньое�ономічної�діяльності,�я�а�провадиться

відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�зовнішньое�ономічн��діяльність».

10.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Припинення�Підприємства�здійснюється�шляхом�йо�о�лі�відації�або�реор�анізації�(злиття,

приєднання,�поділ,�перетворення)�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�або�рішення�с�-

д����випад�ах,�передбачених�за�оном�У�раїни.

10.2.�У�разі�реор�анізації�або�лі�відації�Підприємства�працівни�ам��арант�ється�додержання�їх-

ніх�прав�та�за�онних�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

10.3.�Майно,�що�залишилося�після�розрах�н�ів�з��редиторами,�ви�ористов�ється�за�рішенням

Власни�а.

10.4.�Підприємство�припиняється�з�дня�внесення�запис��про�йо�о�припинення�до�Єдино�о�дер-

жавно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�підприємців.

11.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�СТАТУТУ

11.1.�Зміни�до�Стат�т��вносяться�в�том��ж�поряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Порядку формування 
та виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва в частині 
капітальних вкладень та капітального ремонту

Розпорядження № 14 від 15 січня 2016 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення врегулювання ком%
плексу питань, пов’язаних із формуванням та виконання Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва:

Унести�зміни�до�Поряд���форм�вання�та�ви-

�онання�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�в�частині��апітальних�в�ла-

день�та��апітально�о�ремонт�,�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�02�листопада�2011�ро���№ 2026

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�23�жовтня�2014�ро��

№ 1182),�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

02.11.2011�р.�№�2026

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�15.01.2016�№�14�)

ПОРЯДОК
формування та виконання

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
в частині капітальних вкладень та капітального ремонту

Розділ�І.�За�альні�положення

1.1.�Порядо��форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�в�частині��апітальних�в�ладень�та��апітально�о�ремонт��(далі —�Порядо�)�розробле-

ний�відповідно�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�ван-

ня�в�У�раїні»,�«Про�інвестиційн��діяльність»,�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності»,�«Про

державне�про�ноз�вання�та�розроблення�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���У�ра-

їни»,�«Про�здійснення�державних�за��півель»,�постанов�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�27��р�д-

ня�2001�р.�№ 1764�«Про�затвердження�Поряд���державно�о�фінанс�вання��апітально�о�б�дів-

ництва»,�від�12�січня�2011�р.�№ 18�«Про�затвердження�Поряд���передачі�бюджетних�призна-

чень,�перерозподіл��видат�ів�бюджет��і�надання��редитів�з�бюджет�»,�від�11�травня�2011�р.�№ 560

«Про�затвердження�Поряд���затвердження�прое�тів�б�дівництва�і�проведення�їх�е�спертизи

та�визнання�та�ими,�що�втратили�чинність,�дея�их�постанов�Кабінет��Міністрів�У�раїни»,�від

01�серпня�2005�р.�№ 668�«Про�затвердження�За�альних��мов���ладення�та�ви�онання�до�ово-

рів�підряд��в��апітальном��б�дівництві»,�на�аз��Міністерства�фінансів�У�раїни�від�14�січня�2011

р.�№ 11�«Про�бюджетн���ласифі�ацію»,�нормативно-правових�а�тів�У�раїни�і�визначає�меха-

нізм�форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�в�час-

тині��апітальних�в�ладень�та��апітально�о�ремонт��(далі —�Про�рама).

1.2.�Порядо��запровадж�ється�з�метою�вре��лювання��омпле�с��питань,�пов’язаних�із�фор-

м�ванням�та�ви�онанням�Про�рами�в�частині��апітальних�в�ладень�та��апітально�о�ремонт�,�а

та�ож�цільово�о�й�ефе�тивно�о�ви�ористання��оштів�бюджет��м.�Києва�та�Державно�о�бюдже-

т��У�раїни�(далі —�бюджетні��ошти).

1.3.�У�цьом��Поряд���терміни�та�поняття�вживаються���значеннях,�наведених�в�нормативних

до��ментах,�зазначених�в�п�н�ті�1.1�цьо�о�Поряд��.

Розділ�II.�Подання�матеріалів�до�прое	т��Про�рами�

Капітальні�в	ладення

2.1.�Департаменти,��правління,�інші�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районні�в�місті�Києві�державні�адмініс-

трації�(далі —��оловні�розпорядни�и�бюджетних��оштів)�в��становлений�термін�подають�Депар-

тамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�до�прое�т��Про�рами�на�відповідний�рі��в�час-

тині��апітально�о�б�дівництва�за�формою�07-КБ-пропозиції�(додато��1)�в�еле�тронном��та

письмовом��ви�ляді,�з�інформаційними�довід�ами.

Запропоновані�об’є�ти�повинні�відповідати�страте�ічним�напрям�ам�розвит���м.�Києва�та

б�ти�передбаченими�місь�ими�або�державними�цільовими�про�рамами�розвит���відповідної

�ал�зі.

2.2.�У�с�ладі�інвестиційних�пропозицій�до�Про�рами�по��ожном��об’є�т��надаються�наст�п-

ні�матеріали:

2.2.1.�інформаційна�довід�а�1�за�формою�№ 07-КБ-ІНФ�(додато��2).

Інформаційна�довід�а�повинна�містити:

інформацію�щодо�наявності�розпорядчих�до��ментів�щодо�необхідності�здійснення��апіталь-

но�о�б�дівництва�та�затвердження�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�або�інформацію�про

стан�їх�оформлення;

а�т�альні�та�достовірні�відомості�про�стан�справ�на�об’є�ті�на�момент�заповнення�довід�и�та

перелі��фа�тично�ви�онаних�робіт.

2.2.2.�інформаційна�довід�а�2�за�формою�№ 07-КБ-ІНФ-фото�(додато��3)�з�цифровою�фо-

то�рафією�б�дови,�ма�ет��(або�за�альної�перспе�тиви�об’є�та���с�ладі�прое�т�)�та�позначен-

ням�місцезнаходження�об’є�та�на��арті�міста:�район�міста,�в�лиця,�позначення�місця�розташ�-

вання�об’є�та;

2.3.�Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�подають�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

тицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за

формою�№ 34-КБ�(додато��4)�в��становленом��поряд���інформацію�про�об’є�ти�державної�та

приватної�форми�власності,�роботи�з�б�дівництва�(ре�онстр��ції)�я�их�б�д�ть�проводитись��

відповідном��році�на�території�відповідно�о�район��підприємствами,��становами�та�ор�аніза-

ціями,�я�і�не�підпоряд�овані�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації).
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2.4.�Головні�розпорядни�и�бюджетних��оштів�подають�пропозиції�до�прое�т��Про�рами

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі��в�частині��апітально�о�ре-

монт��до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�еле�тронном��та�письмовом��ви�ляді�за�формою

07-КР-пропозиції�(додато��5).

Розділ�III.�Роз�ляд�в�Департаменті�е	ономі	и�та�інвестицій�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

поданих�матеріалів�і�форм�вання�прое	т��Про�рами

3.1.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійснює�аналіз�поданих��оловними�розпорядни�а-

ми�бюджетних��оштів�інвестиційних�пропозицій�до�прое�т��Про�рами�та�забезпеч�є�форм�-

вання�адресних�перелі�ів�об’є�тів��апітально�о�б�дівництва�та��апітально�о�ремонт�,�фінан-

с�вання�я�их�пропон�ється�за��ошти�бюджет��м.�Києва.

3.2.�Департамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�доводить�письмово�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��раничний�об-

ся���апітальних�видат�ів�спеціально�о�фонд��бюджет��м.�Києва�на��апітальні�в�ладення�та

�апітальний�ремонт�на�відповідний�рі�.

3.3.�Роз�ляд�та�об�оворення�інвестиційних�пропозицій,�поданих�до�прое�т��Про�рами,

здійснюється�в�Департаменті�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за��частю�представни�ів��оловних�розпо-

рядни�ів�бюджетних��оштів.

Розділ�IV.�Затвердження�Про�рами�е	ономічно�о�і�соціально�о�розвит	��м.�Ки-

єва�та�доведення�Про�рами�до�ви	онавців

4.1.�Виходячи�з��ранично�о�обся���видат�ів�спеціально�о�фонд��бюджет��м.�Києва�на��а-

пітальні�видат�и�на�наст�пний�рі�,�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�форм�є�адресний�пе-

релі��об’є�тів��апітально�о�б�дівництва�та�розподіл�видат�ів�на��апітальний�ремонт�по��олов-

них�розпорядни�ах�бюджетних��оштів�і���с�ладі�прое�т��Про�рами�подає�на�роз�ляд�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

4.2.�Додат�ами�до�Про�рами�є:

зведена�про�рама��апітальних�в�ладень�та��апітально�о�ремонт�;�

розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�вання��апітальних�в�ладень;�

розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�вання��апітально�о�ремонт�.

4.3.�Після�роз�ляд��та�по�одження�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит���прое�т�Про�рами�виноситься�на�роз�ляд�та�затвер-

дження�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.4.�На�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі��Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��от�є�прое�т�роз-

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

трації)�про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі�,�я�им:

по�азни�и�Про�рами�по��апітальном��б�дівництв��та��апітальном��ремонт�,�затверджені

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради,�доводяться�до��оловних�розпорядни�ів�бюджетних��оштів

та�замовни�ів;

затвердж�ється�адресний�перелі��об’є�тів��апітально�о�ремонт�,�я�ий�здійснюється�за�за-

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

трації)�за�рах�но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет��міста�Києва.

затвердж�ються�перелі�и�об’є�тів��апітально�о�б�дівництва�та��апітально�о�ремонт�,�що

здійснюється�за�замовленням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�за�рах�но��власних��оштів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,��ре-

дитів,�лізин�ів�та�інших�джерел�фінанс�вання,�не�заборонених�за�онодавством,��рім�бюджет-

них��оштів�(далі —�інші��ошти);

визначається�порядо��внесення�змін�до�Про�рами,�під�отов�и�та�подання�звітності�про�хід

її�ви�онання,�надаються�о�ремі�дор�чення�ви�онавцям�тощо.

4.5.�Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповід-

ний�рі��разом�з�додат�ами�доводиться�до��оловних�розпорядни�ів�бюджетних��оштів,�за-

мовни�ів�та�інших�ви�онавців.

Розділ�V.�Внесення�змін�до�Про�рами

5.1.�В�разі�зміни�затверджено�о�обся����апітальних�видат�ів�Департамент�фінансів�ви�о-

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

інформ�є�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�в�азаних�змін.

5.2.�Головні�розпорядни�и�бюджетних��оштів�в�разі�необхідності�внесення�змін�до�Про�ра-

ми�в�частині��апітальних�в�ладень�та��апітально�о�ремонт��подають�до�Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�відповідні�пропозиції.

В�разі�зміни�видат�ів�на��апітальні�в�ладення�одночасно�подаються�пропозиції�щодо�вне-

сення�змін�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі��в

частині��апітальних�в�ладень�за�формою�№ 07-КБ-�ори��(додато��6)�та�№ 07-КБ-пропози-

ції�(додато��1)�з�визначенням�об’є�тів�та�джерел�їх�фінанс�вання.�При�цьом��питання�збіль-

шення�видат�ів�по�об’є�тах�з�бюджет��м.�Києва�роз�лядається�тіль�и�в�межах�за�ально�о

обся���аси�н�вань�на�фінанс�вання��апітальних�в�ладень�по��оловном��розпорядни���бю-

джетних��оштів.

В�разі�зміни�видат�ів�на��апітальний�ремонт�подаються�пропозиції�щодо�внесення�змін

до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі��в�частині��а-

пітально�о�ремонт��за�формою�№ 07-КР-�ори��(додато��7)�та�№ 07-КР-пропозиції�(дода-

то��5).

5.3.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щомісяця�аналіз�є�стан�ви�онання�по�азни�ів�Про-

�рами,�стан�оформлення�замовни�ами�необхідної�до��ментації�та�здійснення�за��півель�і,�в

разі�необхідності,��от�є�пропозиції�щодо�перерозподіл��аси�н�вань�між�об’є�тами��апіталь-

но�о�б�дівництва�або�між��оловними�розпорядни�ами�бюджетних��оштів.

5.4.�В�разі�зміни�затверджено�о�обся���видат�ів�на��апітальні�в�ладення�та/або��апіталь-

ний�ремонт,�або�в�разі�перерозподіл��видат�ів�між��оловними�розпорядни�ами�бюджетних

�оштів,�пропозиції�щодо�внесення�змін�в��становленом��поряд���по�одж�ються�з�постійною

�омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит���і�по-

даються�на�роз�ляд�та�затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.5.�Я�що�зміни�до�Про�рами�вносяться�шляхом�перерозподіл��видат�ів�між�об’є�тами��а-

пітально�о�б�дівництва�або�напрямами�видат�ів�на��апітальний�ремонт�в�межах�затвердже-

них�обся�ів�по��оловном��розпорядни���бюджетних��оштів,�то�та�і�зміни�затвердж�ються

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�з�подальшим�по�одженням�йо�о�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

Розділ�VI.�Подання�звітних�до	�ментів�щодо�ви	онання�Про�рами

6.1.�Головні�розпорядни�и�бюджетних��оштів�надають�Департамент��е�ономі�и�та�інвести-

цій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�щомісячно,�в�термін�до�5�числа�місяця,�наст�пно�о�за�звітним,�звіт�про�хід�ос-

воєння�та�фінанс�вання��апітальних�видат�ів,�передбачених�Про�рамою�на�відповідний�рі�:

інформацію�щодо�ви�онання�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�в

частині��апітальних�в�ладень�за�формою�№ 07-КБ-звіт�(додато��8);

інформацію�щодо�ви�онання�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�в

частині��апітально�о�ремонт��за�формою�№ 07-КР-звіт�(додато��9);

пояснювальн��запис��,�в�я�ій�зазначаються�перелі��робіт,�я�і�ви�он�вались�на�об’є�тах

�апітально�о�б�дівництва�та��апітально�о�ремонт����звітном��періоді,�а�та�ож�причини�недо-

ви�онання�встановлених�завдань�та�заходи,�я�і�вживались�для�забезпечення�їх�ви�онання�та

надол�ження�відставання;

інформацію�щодо�прое�тних�та�підрядних�ор�анізацій,�я�і�є�переможцями�процед�р�дер-

жавних�за��півель�на�ви�онання�прое�тних�і�б�дівельних�робіт�на�об’є�тах,�передбачених

Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі�,�за�формами

№ 07-КБ-прое�т�(додато��10)�та�№ 07-КБ-підряд�(додато��11);

інформацію�щодо�розроб�и�та�затвердження�прое�тів�б�дівництва�на�об’є�тах,�передба-

чених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва,�за�формою�№ 07-КБ-звіт-

ПКД�(додато��12)�з��опіями�відповідних�до��ментів;

інформацію�щодо�здійснення�процед�р�державних�за��півель�на�ви�онання�прое�тних�та

б�дівельних�робіт�на�об’є�тах,�передбачених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�на�відповідний�рі�,�за�формами�№ 07-КБ-за��півлі-прое�т�(додато��13)�та�№ 07-

КБ-за��півлі-підряд�(додато��14);

�опії�тит�лів�б�дов�(об’є�тів)�та�тит�лів�на�ви�онання�прое�тно-виш���вальних�робіт�для�б�-

дівництва,�затверджених�та�по�оджених�в��становленом��поряд�����звітном��періоді.

6.2.�Зазначені���п�н�ті�6.1.�форми�№ 07-КБ-прое�т�(додато��10),�№ 07-КБ-підряд�(дода-

то��11),�№ 07-КБ-звіт-ПКД�(додато��12),�№ 07-КБ-за��півлі-прое�т�(додато��13),�№ 07-КБ-

за��півлі-підряд�(додато��14),��опії�до��ментів�не�подаються,�я�що���звітном��періоді�інфор-

мація�по�них�не�змінювалась,�про�що��оловні�розпорядни�и�бюджетних��оштів�повинні�за-

значити�в�с�провідном��листі.

6.3.�Департамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�надає�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щотижня�інформацію�що-

до�фінанс�вання��апітальних�в�ладень�по�об’є�тах,�передбачених�Про�рамою�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі��за�рах�но��відповідних�джерел�фінанс�-

вання,�та�щомісячно,�в�стро��до�5�числа,�наст�пно�о�за�звітним,�інформацію�щодо�фінанс�-

вання�видат�ів�на��апітальний�ремонт,�передбачених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит���м.�Києва�на�відповідний�рі��за�рах�но��відповідних�джерел�фінанс�вання,�за�фор-

мою�№ 07-КР-ГФУ-звіт�(додато��15)�по��оловних�розпорядни�ах�бюджетних��оштів�та��одах

ф�н�ціональної��ласифі�ації�видат�ів�місцевих�бюджетів.

6.4.�Підприємства,��станови�та�ор�анізації�міста,�підпоряд�овані�ви�онавчом��ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�та�йо�о�стр��т�рним�підроз-

ділам,�я�і�здійснюють��апітальне�б�дівництво�та��апітальний�ремонт�за�замовленням�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но�

інших��оштів,�щомісяця,�до�10�числа�наст�пно�о�за�звітним,�надають�Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�інформацію�щодо�освоєння�та�фінанс�вання��апітальних�в�ладень�по�об’є�тах

за�формою�№ 07-КБ-звіт�(додато��8).

Розділ�VII.�О	ремі�питання

7.1.�Департаментам,��правлінням,�іншим�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві�дер-

жавним�адміністраціям:

забороняється�проведення�б�дь-я�их�робіт�на�об’є�тах,�по�я�их�не�передбачені�аси�н�-

вання�на�фінанс�вання��апітальних�в�ладень���поточном��році�або�ви�онання�робіт�понад

визначені���Про�рамі�обся�и;

для�прое�т�вання�і�б�дівництва�об’є�тів,�я�і�фінанс�ються�за�рах�но��бюджетних��оштів,

прое�тні�та�підрядні�ор�анізації�зал�чати�ви�лючно���встановленом��за�онодавством�поряд-

��.

7.2.�Головні�розпорядни�и�бюджетних��оштів�по�об’є�тах��апітально�о�б�дівництва,�в�лю-

чених�до�Про�рами,�забезпеч�ють:

під�отов���та�прийняття�розпорядчих�до��ментів�щодо�необхідності�здійснення�робіт�за

рах�но��бюджетних��оштів;

розроб���та�затвердження�прое�тно-�ошторисної�до��ментації;

��ладання�до�оворів�на�ви�онання�прое�тних�або�б�дівельних�робіт�з��рах�ванням�вимо�

За�он��У�раїни�«Про�здійснення�державних�за��півель».

7.3.�Подання�прое�т��б�дівництва�для�проведення�е�спертизи�прое�тів�б�дівництва,�а��

випад�ах,�передбачених�за�онодавством,��ошторисної�частини�прое�т��б�дівництва,�на�фі-

нанс�вання�я�их�в�Про�рамі�передбачаються�бюджетні�аси�н�вання,�забезпеч�ється�замов-

ни�ами���встановленом��поряд��.

7.4.�Головні�розпорядни�и�бюджетних��оштів�опрацьов�ють�та��за�альнюють�матеріали

по�всіх�замовни�ах�та�надсилають�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�цьо�о

Поряд��.

7.5.�Відповідальність�за�цільове�ви�ористання�бюджетних��оштів,�а�та�ож�повнот�,�досто-

вірність�і�своєчасність�подання�інформації,�під�отовленої�відповідно�до�цьо�о�Поряд��,�не-

с�ть��оловні�розпорядни�и�бюджетних��оштів.

7.6.�Контроль�за�ви�ористанням��оштів�здійснюється�в��становленом��за�онодавством

поряд��.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Додат�и	не	др�ються.	

Ознайомитися	з	ними	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА
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Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора
до реалізації інвестиційного проекту «Облаштування

майданчика для міні%футболу із штучного покриття з супутньою
інфраструктурою вздовж проїзної частини на вул. Тимофія
Шамрила у Сирецькому парку у Шевченківському районі»

Розпорядження № 5 від 12 січня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк%

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер%
но%транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав%
ня 2007 року № 528/1189, та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) від 03 серпня 2015 року № 757 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення
інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Облаштування майданчика для міні%футболу із штучного
покриття з супутньою інфраструктурою вздовж проїзної частини на вул. Тимофія Шамрила у Сирецькому
парку у Шевченківському районі», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

л�чення�інвестора�до�реалізації� інвестицій-

но�о�прое�т��«Облашт�вання�майданчи�а�для

міні-ф�тбол��із�шт�чно�о�по�риття�з�с�п�т-

ньою�інфрастр��т�рою�вздовж�проїзної�час-

тини�на�в�л.�Тимофія�Шамрила���Сирець�о-

м��пар�����Шевчен�івсь�ом��районі»�(прото-

�ол�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�за-

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

ництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’-

є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначен-

ня,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�від

10�листопада�2015�ро���№ 79/2015)�товари-

ство�з�обмеженою�відповідальністю�«ЦІКА-

ВА�ЗНАХІДКА»� (ідентифі�аційний��од —

38203106).

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

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

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

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�перемож-

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

т� —��ом�нальним�підприємством�по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

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

Про закріплення нерухомого майна
Розпорядження № 7 від 14 січня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час%
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ%
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас%
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со%
ціальної інфраструктури», рішення Господарського суду міста Києва від 05 грудня 2014 року у справі
№ 910/20578/14, звернення Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації) від 20 лютого 2015 року № 060%774, в межах функцій органу місцевого самовря%
дування:

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

ня�за��ом�нальним�підприємством�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київ�інофільм»

нер�хоме�майно,�що�належить�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва,

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київ�інофільм»

забезпечити�приведення�вартості�майна�до

справедливої�з�метою�відображення�її���фінан-

совій�звітності�підприємства.

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��

до�розпорядження�

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

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

14.01.2016�р.�№�7

Нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної
громади м. Києва та закріплюється на праві господарського відання 

за комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»

Керівник апарату В. Бондаренко

№. Найменування основних засобів Кількість (одиниць)

1 Будівля (вул. Щусєва, 5) 1

2 Кінопроектор МЕО"5 xs 3

3 Механізм передекранної завіси. МПЗ"1 1

4 Блок підпалювання 1

5 Магнітофон "Нота" 1

6 Підсилювач звуку "Звук 2x50" 1

7 Підсилювач звуку "Бриг 001" 1

8 Телевізор "Рекорд Ц"276" 1

9 Підсилювач звуку "Ю"18" 1

10 Друкарська машинка "Ятрань" 1

11 Екран 1

12 Затемнювач світла 1

13 Холодильник Норд"Дх"218"7 1

14 Системний блок "PENTIUM" 1

15 Монітор 17 "Самсунг" 1

16 Принтер "Лекс Марк" 1

17 Телефон NOKIA 5125 1

18 Чайник "Тефаль" 2

19 Перфоратор 850 25с 1

20 Дрель ударн. Но25с 1

21 Двері " гармошка 1

22 Стільці барні Марко Хокер 4

23 Плита "Вірпул" 1

24 Набір посуду TVS ULTRA 1

25 Набір посуду "Тефаль" 2

26 Посуд TVS TITANO 1

27 Стільці Марко Хокер 3

28 СВЧ пічка 1

29 Соковіджималка "Делонгі" 1

Про прийняття%передачу 
зовнішніх інженерних мереж, споруд та обладнання 

у Подільському районі м. Києва
Розпорядження № 11 від 15 січня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін%
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою надійного утримання та якісного обслуго%
вування зовнішніх інженерних мереж, споруд і обладнання, в межах функцій органу місцевого самовряду%
вання:

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

ності�територіальної��ромади�м.�Києва�та�пе-

редати���володіння�і��орист�вання�ПАТ�«КИ-

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

ди�та�обладнання���Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою

щодо�реалізації�прое�т���правління�та�рефор-

м�вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від

27�вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�доповнен-

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

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією,

з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ції)�спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Ке-

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

фонд��Подільсь�о�о�район��м.�Києва»�та�ПАТ

«КИЇВЕНЕРГО»�вжити�заходів�щодо�прийнят-

тя-передачі�зовнішніх�інженерних�мереж,�спо-

р�д�та�обладнання,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�та�заст�пни�ів��олови�Київсь�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

Про внесення змін 
до структури Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 13 від 15 січня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», постанови Кабінету Міністрів

України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів вико%
навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», розпорядження Київ%
ського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації)», Положення про Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської місь%
кої державної адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000 (в редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року № 1205):

Унести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент��б�-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої

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

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

міністрації)�від�20�люто�о�2013�ро���№ 215�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�31��р�дня�2014�ро��

№ 1571),�ви�лавши�її���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.02.2013�р.�№�215

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

15.01.2016�р.�№�13)

Структура
Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�

1.1�Відділ�до��ментально�о�забезпечення�та�ор�анізаційної�роботи

1.2.�Се�тор��адрів

1.3.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

1.4.�Управління�правово�о�забезпечення

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

2.1.�Управління�б�дівництва�та�ор�анізації�роботи�з��ом�нальними�підприємствами

2.2�Управління�перспе�тивно�о�розвит���та��оординації�б�дівництва

2.3�Управління�е�ономі�и�та�фінансів

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�житлово�о�забезпечення

3.1�Управління�житлово�о�забезпечення

Керівник апарату В. Бондаренко
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ÒÎÂ “ÏÎÐßÄ.OK ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²” ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâà-
í³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âñòàíîâëåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
ÒÎÂ “ÏÎÐßÄ.ÎÊ” äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
ÒÎÂ “ÏÎÐßÄ.ÎÊ” äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó õîëàõ áóäèíêó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó ÒÎÂ “ ÏÎÐßÄ.ÎÊ.”: info@poryadok.com.ua
(ç îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³ “Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿”), àáî â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 01033,
ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 59 íà ïðîòÿç³ ÷îòèðíàäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³
æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 2/17 íà âóë. Íîâîäàðíèöüê³é ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó
(1,0 êâ. ì), ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ òà òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (34,0 êâ. ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà
ïëîùó 1,0 êâ. ì ñòàíîâèòü 40%,òà íà ïëîùó 34,0 êâ. ì — 8% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá’ºêòà îðåíäè — 575 170,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 4 388,05 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â
îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 112,70 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³
æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 5 íà âóë. Àõìàòîâî¿ ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà
2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëîùó 20 êâ. ì ñòàíîâèòü 1%,òà íà ÷àñòèíó ïëîù³ 92,70 êâ. ì
— 4% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 2 058 030,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà
çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 5 947,05 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â
îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,6 êâ. ì,
ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ñóâîðîâà, 15 (ïðèì³ùåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿) ç îáëàäíàííÿì.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2015 — 3505090,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ ñòàíîì íà 30. 11.2015 — 208460,95 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (âóëèöÿ Ñóâîðîâà,15,280-15-39).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ³äàëüí³, ÿêà íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ç ðåàë³çàö³þ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ç ìîæëèâèì ï³ä³ãð³âîì); âèêîðèñòàííÿ
îá’ºêòà îðåíäè â ðîáî÷³ äí³ óñòàíîâè íà 2 ðîêè 364 äí³ ç 11.00 äî 15.00.

Îðåíäíà ñòàâêà çà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ — 6%, îðåíäà ñòàâêà çà îðåíäó îêðåìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî
îá’ºêòà îðåíäè (êð³ì íåðóõîìîãî) — 10%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 3531,44 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Êèòà¿âñüêà, 83.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 215,4 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: 3878400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 12027,72 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà” (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17á, ì. Êè¿â, òåë. 525-19-63).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Êèòà¿âñüêà, 83.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 54,2 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³,

ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 1048600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðí íà ð³ê òà 270,94 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà” (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17á, ì. Êè¿â, òåë. 525-19-63).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó, ïëîùåþ 49,80 êâ. ì â áóäèíêó
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñòèöüêà, 20 ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 13516,27 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà
ïëàòà 1 ãðí. íà ð³ê, íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà”: ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

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¯)

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëå-
êîðèñòóâàííÿ (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é
çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè
â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà ²²-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä-
÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â,
çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿
ñ³ì’¿ çà 2015 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëü-
íèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-79-26.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 903518 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñâÿòêîâ³é, 15
(ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:317:0038) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Øòàíüêà Þð³ÿ
Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" îáîâ'ÿçêîâà óìîâà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³ÿõ 2, 3, 4 — âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ
òåõí³÷íèõ âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí".

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, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì/ð³ê

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèôàõ 586,49 61,57

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 4,53 0,48

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 591,02 62,05

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî -

Ïîñëóãè áàíêó 3,93 0,41

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 594,95 62,46

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ òà ºäèíèì 5% ïîäàòêîì 594,95 62,46

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü ïîñëóã çà óìîâè ï³äêëþ÷åí-
íÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì

ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ãðí/êóá. ì

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèôàõ 31,63

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,24

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 2,71

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 4,60

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 39,18

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî -

Ïîñëóãè áàíêó 0,26

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 39,44

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ òà ºäèíèì 5% ïîäàòêîì 39,44

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (þðèäè÷íà

àäðåñà, êîíòàêò-
íèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòè-
êà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Îðåíäíà
ïëàòà ó ãðí,
àáî îðåíäíà
ñòàâêà ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè,

ãðí

1

ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"
(04070, Íàáåðåæ-

íå Øîñå, 2,
254-65-27)

í/áóä³âëÿ Ñì³ëÿíñüêà,
2 34,00 8

ðîçì³ùåííÿ êàôå, áà-
ð³â, çàêóñî÷íèõ, êàôå-
òåð³¿â, ÿê³ íå çä³éñíþ-
þòü ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.02.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 111,37 3786,72 553000,0

2

ÊÏ "Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí"

(03056, Ïåðåìîãè
ïðîñï., 35,
238-44-00)

÷àñòèíà 1-¿ êà-
íàâè

Áîðèñï³ëü-
ñüêà, 20-À

(åëåêòðîäå-
ïî "Õàðê³â-

ñüêà")

1,00 50

ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíîãî àâòîìàòó,

ùî â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 01.02.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 1128,31 1128,31 26364,0

3 ÷àñòèíà 1-¿ êà-
íàâè

Îçåðíà, 3
(åëåêòðîäå-

ïî "Îáî-
ëîíü")

1,00 50

ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíîãî àâòîìàòó,

ùî â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 01.02.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 1113,55 1113,55 26019,0

4

÷àñòèíà ïðîãî-
íó ï³äéîìíîãî

ðåìîíòó òà 
2-î¿ ë³í³¿ ìàé-

ñòåðåíü

×åðâîíî-
òêàöüêà, 1-à
(åëåêòðîäå-
ïî "Äàðíè-

öÿ")

1,00 50

ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíîãî àâòîìàòó,

ùî â³äïóñêàº ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 01.02.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 1102,63 1102,63 25764,0

5

ÊÏ "Êè¿âæèòëî-
ñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"
(01001, Âîëîäè-
ìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

2 ïîâåðõ
Ìèõàéë³â-

ñüêà, 17À/2,
ë³ò. À

38,00 1 ãðí íà ð³ê

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äå-
ïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè

Ñòàíîì íà 31.01.2016

íà ñòðîê ä³¿ äå-
ïóòàòñüêèõ ïîâ-
íîâàæåíü, àëå
íå á³ëüøå í³æ
2 ðîêè 364 äí³

1 ãðí íà ð³ê 2009,89

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî âèêëèê â ñóä Ëåùåíêî ²ðèíè Àíàòîë³¿âíè ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà

¹ 761/3426Ç/15-ö çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ" äî Ëåùåíêî
²ðèíè Àíàòîë³¿âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 09.03.2016 ðîêó îá 11.00 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà, êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº
Ëåùåíêî ²ðèíó Àíàòîë³¿âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

ßâêà äî cyäó º îáîâ'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³
äîêàçàìè.

Ñóääÿ À. À. Îñàóëîâ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-
íÿ 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 2 ïîâåðõ âóë. Ðàé-
äóæíà, 13 18,40 Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî

çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.11.2015

5% 64,09 1179,17

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).
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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 46003

16 ëþòîãî 2016 ð.

¹17(4787)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÄËß âïîðÿäêóâàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ïàðêóâàëüíèõ
ìàéäàí÷èê³â ÊÏ «Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ» îïóáë³-
êóâàëî àäðåñíèé ïåðåë³ê
ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ çíàõî-
äÿòüñÿ àâòîñòîÿíêè, ùî
ôóíêö³îíóþòü áåç óêëà-
äåíèõ äîãîâîð³â íà ïðà-
âî òà åêñïëóàòàö³þ ô³ê-
ñîâàíèõ ì³ñöü äëÿ ïàð-
ê³íãó.Ñóá’ºêòàì ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî åêñïëóàòó-
þòü çàçíà÷åí³ îá’ºêòè çà
âêàçàíèìè àäðåñàìè,íå-
îáõ³äíî íåâ³äêëàäíî çâåðíóòèñü äî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïîäàëüøîãî
óêëàäåííÿ äîãîâîð³â.

Àäðåñà äëÿ çâåðíåííÿ: ì. Êè¿â, âóë. Êîïèë³âñüêà, 67, êîðï. 10.
Íàãàäàºìî, ùî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 26 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó «Êè¿â-

òðàíñïàðêñåðâ³ñ» âèçíà÷åíî ºäèíèì îïåðàòîðîì ç ïàðêóâàííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ó ñòîëèö³. Îðãàí³çàö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ àâòîñòîÿíîê
çä³éñíþºòüñÿ ëèøå îïåðàòîðîì àáî ï³äïðèºìñòâàìè, ç ÿêèìè óêëà-
äåíî â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð �

Êè¿â ãîòóºòüñÿ â³äçíà÷èòè 150-ð³÷÷ÿ 
ç äíÿ íàðîäæåííÿ 
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó Äàðíèö³ âèêðèòî íåçàêîííå 
âèðîáíèöòâî áîéîâèõ ïàòðîí³â

Ó ×ÅÒÂÅÐ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïîãîäèëè â³ä-
âåäåííÿ ä³ëÿíêè íà âóë.Õðåùàòèê,
1/2 ÏÀÒ «Ãîòåëü «Äí³ïðî» äëÿ âëàø-
òóâàííÿ ïàðêóâàëüíîãî ìàéäàí÷è-
êà äëÿ àâòîìîá³ë³â. Çàçíà÷åíà òå-
ðèòîð³ÿ ïëîùåþ 0,158 ãà â³äâîäèòü-
ñÿ çà ðàõóíîê çåìåëü êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Êèºâà ó ïîñò³éíå êîðèñòó-
âàííÿ çãàäàíîìó òîâàðèñòâó äëÿ
ñïîðóäæåííÿ àâòîïàðê³íãó. Ä³ëÿí-
êà â³ëüíà â³ä êàï³òàëüíî¿ çàáóäîâè.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè, îð³ºíòîâíèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè ñêëàäàòèìå 1 742 447
ãðí 22 êîï. (7 %).

Çàçíà÷åíèé ïðîåêò ð³øåííÿ ï³ä-
òðèìàëè 76 äåïóòàò³â �

ÒÎÂ «Ãîòåëü «Äí³ïðî» âèä³ëåíî çåìëþ
äëÿ ïàðê³íãó

Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí — ï³ä â³äåîíàãëÿäîì

Ó ÏÐÈÒÓËÊÓ äëÿ òâàðèí â ñìò Áîðîäÿíêà âñòàíîâè-
ëè ö³ëîäîáîâèé â³äåîíàãëÿä,ÿêèé äîçâîëèòü çä³éñíþ-
âàòè êîíòðîëü çà ðîáîòîþ çàêëàäó.Êîæåí îõî÷èé çìî-
æå â³äñë³äêóâàòè, ÿê òóò óòðèìóþòü òâàðèí.

«Ì³ñüêà âëàäà çâåðíóëàñÿ äî ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñ-
ò³â ç ïðîõàííÿì ðîçðîáèòè íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé òà
çðó÷íèé ìåõàí³çì êîíòðîëþ. Áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ
âñòàíîâèòè ïî ïåðèìåòðó ïðèì³ùåíü ïðèòóëêó 10 êà-
ìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ,ÿê³ âèâåäåí³ íà îêðåìèé ñàéò.
Áþäæåòíèõ êîøò³â íà ¿õ ïðèäáàííÿ ³ âñòàíîâëåííÿ íå
áóëî âèòðà÷åíî, îñê³ëüêè ìè âáà÷àºìî, ùî êîøòè áþ-
äæåòó éäóòü íà çàêóï³âëþ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà ìå-
äè÷íèõ ïðåïàðàò³â äëÿ òâàðèí. Ìè ïðàãíåìî ïîáóäó-
âàòè ä³ÿëüí³ñòü ÊÏ «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí» íà ïðèí-
öèïàõ ïðîçîðîñò³ òà â³äêðèòîñò³, à ãîëîâíå — çàáåçïå-
÷èòè ñòàíäàðòè óòðèìàííÿ ÷îòèðèëàïèõ ó íüîìó»,—
ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ ïðèòóëêó çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

ÊÈßÍÈ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ òåïåð
çìîæóòü íà â³äñòàí³, íå âèõîäÿ÷è ç
äîìó, äåòàëüíî â³äñòåæóâàòè, íà-
ñê³ëüêè âëàäà âèêîíóº ñâî¿ ÷èñëåí-
í³ îá³öÿíêè. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº 9
ëþòîãî ãðóïà «Ïîäîëÿíî÷êà» ó
Facebook.

Ïåíñ³îíåðè çìîæóòü êîíòðîëþ-
âàòè äîòðèìàííÿ ïåðåäâèáîð÷èõ
ñë³â ùîäî ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é, çî-
áîâ’ÿçàíü ñòîñîâíî íàäàííÿ ñóáñè-

ä³é ÷è óòî÷íåííÿ êîìóíàëüíèõ òà-
ðèô³â.Óñå öå ñòàº ìîæëèâèì çàâäÿ-
êè íàâè÷êàì, ÿêèì âîëîíòåðè ïî-
÷àëè íàâ÷àòè ëþäåé ïîõèëîãî â³êó
íà áåçêîøòîâíèõ êîìï’þòåðíèõ
êóðñàõ.

Îðãàí³çàòîð êóðñ³â íà Ïîäîë³ Îëåã
Øîëóõ ï³äòâåðäèâ, ùî ðîçøèðèòè
ñîö³àëüí³ ïåðñïåêòèâè äëÿ ïåíñ³î-
íåð³â äîçâîëÿº á³ëüø àêòèâíà ï³ä-
òðèìêà ñòóäåíò³â êè¿âñüêèõ âèùèõ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,à òàêîæ íåùî-
äàâíî ïîêðàùåí³ òåõí³÷í³ óìîâè,
îòðèìàíà äîäàòêîâà òåõí³êà.

Áëàãîä³éíà äîïîìîãà äëÿ êóðñ³â
ñòàëà ïîêàçîâîþ ùå é òîìó, ùî ¿¿
áóëî íàäàíî íå â õîä³ ïåðåäâèáîð-
÷î¿ êàìïàí³¿ ìèíóëîãî ðîêó,à ï³ñëÿ
ì³ñöåâèõ âèáîð³â-2015.ßê âèñëîâèâ
ñïîä³âàííÿ äåïóòàò Êè¿âðàäè Ñåð-
ã³é Áàøëàêîâ ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ 10 êîì-
ï’þòåð³â äëÿ êóðñ³â, «ÿêáè ïðîåêò
çìîãëè òàê ñàìî ï³äòðèìàòè ³íø³
ïîë³òè÷í³ ñèëè, îêð³ì «Îá’ºäíàííÿ
Ñàìîïîì³÷»,öå áóâ áè íàî÷íèé ïðè-
êëàä íàøîãî ñï³ëüíîãî ñòàâëåííÿ
äî ëþäåé ïîõèëîãî â³êó».

Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ñüîãîäí³ ñòà-
þòü äëÿ ïåíñ³îíåð³â íå ìåíø çíà-
÷èìèìè, í³æ òàê³ â³äîì³ êîìóí³êà-
ö³éí³ ìîæëèâîñò³,ÿê ïåðåãëÿä óëþá-
ëåíèõ ê³íîô³ëüì³â ìèíóëèõ ðîê³â
â ²íòåðíåò³ àáî ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè-
÷àìè òà äðóçÿìè çà äîïîìîãîþ àóä³î-
òà â³äåîçâ’ÿçêó.

Ç ïî÷àòêó òèæíÿ âæå çàðåºñòðó-
âàëèñÿ ïåðø³ â³äâ³äóâà÷³ êóðñ³â ç
Ïîäîëó, Îáîëîí³, Áîðùàã³âêè, Òðî-
ºùèíè.Ïî ¿õ çàê³í÷åíí³ äåñÿòêè ë³ò-
í³õ ëþäåé, ñåðåäí³é â³ê ÿêèõ 55-75
ðîê³â,îòðèìàþòü â³äïîâ³äí³ ñåðòè-
ô³êàòè �

Ïåíñ³îíåðè êîíòðîëþâàòèìóòü íàðàõóâàííÿ ïåíñ³é
÷åðåç ²íòåðíåò

ÄÎ Ê²ÍÖß âåðåñíÿ çàïëàíîâàíî çàâåð-
øèòè ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè â ²ñòîðèêî-
ìåìîð³àëüíîìó ìóçå¿ âèäàòíîãî óêðà¿í-
öÿ. Äëÿ öüîãî ç êè¿âñüêîãî áþäæåòó ïëà-
íóºòüñÿ âèä³ëèòè 1,7 ìëí ãðí.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííè Ñòàðîñòåíêî, íà ñüîãîäí³ âæå çà-
âåðøåíî ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ çàõîäè
íà çàãàëüíó ñóìó ó 220 òèñ. ãðí, à çà ñïðè-
ÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ ðîçïî÷íóòüñÿ ³
ðåñòàâðàö³éí³: «Ïëàíóºìî äî 150-ð³÷÷ÿ ç
äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî óêðà¿íöÿ—29
âåðåñíÿ — çàâåðøèòè âñ³ ðîáîòè».

Íàãàäàºìî, ùî åêñïîçèö³þ ìóçåþ â ìåìîð³àëüíîìó áóäèíêó íà
âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é, 9 áóëî â³äêðèòî ó 2006-ìó, ÷åðåç 14 ðîê³â ï³ñëÿ
çàñíóâàííÿ ñàìîãî ìóçåþ. Öå ºäèíà áóä³âëÿ, ÿêà âö³ë³ëà äî íàøèõ
äí³â â³ä êè¿âñüêî¿ ñàäèáè Ãðóøåâñüêèõ. Êîëåêö³ÿ, ùî ïî÷èíàëàñÿ ç
ê³ëüêîõ åêñïîíàò³â, íèí³ íàðàõîâóº ïîíàä ñ³ì òèñÿ÷ ïðåäìåò³â, ç íèõ
÷îòèðè òèñÿ÷³ ïðåäñòàâëåíî â åêñïîçèö³¿. Öå ìåáë³, ïîáóòîâ³ ðå÷³, îñî-
áèñò³ äîêóìåíòè, ðóêîïèñè, íàéïîâí³øå â Óêðà¿í³ ç³áðàííÿ òâîð³â 
Ì. Ãðóøåâñüêîãî òà âèäàíü çà éîãî ðåäàêö³ºþ �

ÄÍßÌÈ ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðàòóðè ì³ñòà ñë³ä-
÷èìè ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ,
ðîçïî÷àòîãî çà ôàêòîì íåçàêîííîãî âèãîòîâëåííÿ áîºïðèïàñ³â,
ïðîâåäåíî îáøóêè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îäíîãî ç ô³ãóðàíò³â êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêî-
ãî ðàéîíó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî 2 àâòîìàòè ÀÊÌÑ, 4 ï³ñòîëåòè, ãðà-
íàòó «ÐÃÄ-5» ç çàïàëîì, ïîíàä 200 ð³çíèõ áîºïðèïàñ³â, à òàêîæ ïðè-
ëàääÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïàòðîí³â ³ç çàëèøêàìè ðå÷îâèíè, ñõîæî¿
íà ïîðîõ.

Êð³ì òîãî, â ïðèì³ùåíí³ âèëó÷åíî äîçâ³ë, âèäàíèé íà ïðàâî çáå-
ð³ãàííÿ òà íîñ³ííÿ íàãîðîäíîãî ï³ñòîëåòà «Ìàóçåð Ê-96» íà ³ì’ÿ ×å-
÷åòîâà Ì. Â., ñàì ï³ñòîëåò òà 10 ïàòðîí³â äî íüîãî.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âëàñíèêà âèëó÷åíîãî àðñåíàëó çáðî¿ òà áîº-
ïðèïàñ³â âñòàíîâëþºòüñÿ �

Äå â ñòîëèö³ íåëåãàëüí³ ïàðêîâêè
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