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ÄÅÑßÒÊÈ ðîê³â ñòîëè÷í³ ë³êàð³
÷åêàëè íà ñó÷àñí³ ìåäè÷í³ àïà-
ðàòè. ² íàðåøò³ â äèòÿ÷³é ì³ñüê³é
ë³êàðí³ ¹ 2 ç’ÿâèëîñÿ ³ìïîðòíå
îáëàäíàííÿ. Éîãî ïðèäáàâ Êè¿â-
ñüêèé êëóá Ëåâ³â. À ñàìå éäåòüñÿ
ïðî 4 íîâèõ àïàðàòè. Òðè ç íèõ
äëÿ âèì³ðþâàííÿ àíàë³ç³â êðîâ³,
³ îäèí — äëÿ øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿
ëåãåí³â. Ë³êàð³ íå ñòðèìóþòü ðà-
äîñò³, ùî òåïåð êîðèñòóâàòèìóòü-
ñÿ îñòàíí³ì ñëîâîì òåõí³êè. «Ìå-
äè÷íå îáëàäíàííÿ áóäå âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ äëÿ âñ³õ ä³òåé, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ íà ë³êóâàíí³. Àïàðàòè
äîïîìàãàòèìóòü îáñòåæóâàòè ñòàí
êðîâ³ — á³îõ³ì³÷íèé, ãåìàòîëî-
ã³÷íèé, õ³ì³÷íèé. ² â³äâîäèòüñÿ
íà öå óñüîãî ï³âòîðè õâèëèíè íà
äèòèíó. Â³äòàê ìè çìîæåìî îã-
ëÿíóòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü õâîðèõ»,—
çàóâàæèëà çàâ³äóâà÷ êë³í³êî-ä³à-
ãíîñòè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ¹ 2 Ëþä-
ìèëà Ãîðîâà. Âñ³ ö³ àïàðàòè êîø-
òóþòü ïîíàä 717,7 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Äåÿê³ ç íèõ îäíî÷àñíî äîçâîëÿòü
îòðèìàòè ðîçãîðíóòèé àíàë³ç
êðîâ³ çà 15 ïàðàìåòðàìè. «Ãåìà-
òîëîã³÷íèé àïàðàò — àíàë³çàòîð
êðîâ³ — çäàòíèé âèÿâèòè âñ³ ïî-
òð³áí³ â êë³í³÷í³é ïðàêòèö³ ïàðà-
ìåòðè êðîâ³. Êîæåí åëåìåíò ïî-
çíà÷àºòüñÿ ñïåö³àëüíèì áóêâå-
íèì êîäîì. Â³í ïîòð³áíèé äëÿ âè-
çíà÷åííÿ ð³âíÿ ãåìîãëîá³íó,òðîì-
áîöèò³â, ëåéêîöèò³â òîùî. Â³äòàê
ë³êàð ìîæå âèÿâèòè, ÷è º ó äèòè-
íè àíåì³ÿ, òà âêàçàòè òî÷íî ñòàí
¿¿ çäîðîâ’ÿ. Á³îõ³ì³÷íèé àíàë³ç
êðîâ³ — á³ëüø ãëèáîêèé, êîëè ìè
ïîâèíí³ ä³çíàòèñÿ, ÿê ïðàöþþòü
íèðêè àáî ïå÷³íêà. Âñ³ àïàðàòè
ïðîñò³ â êîðèñòóâàíí³, äóæå çðó÷-
í³»,— ïîÿñíþº ôàõ³âåöü. Îãëÿíóâ
îáëàäíàííÿ ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ. Â³í
òàêîæ ïîñï³ëêó-
âàâñÿ ç ìåäè÷íè-
ìè ïðàö³âíèêà-
ìè äèòÿ÷îãî çàêëàäó. ² ïðè öüî-
ìó ïîîá³öÿâ ¿ì ô³íàíñîâå ïîêðà-
ùåííÿ ó ìåäè÷í³é ãàëóç³. «Ìè
ïëàíóºìî ï³äíÿòè îêëàä ìåäè÷-
íèì ïðàö³âíèêàì ïðèáëèçíî íà
30 %. Çàãàëîì êàï³òàëüí³ âèäàò-
êè íà ìåäè÷íó ãàëóçü ñòàíîâëÿòü
áëèçüêî 200 ìëí ãðí. Ó òîìó ÷èñ-
ë³, âðàõîâóþ÷è îñòàííþ åï³äå-
ì³þ, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ äîäàò-
êîâî çàêóïèòè àïàðàòè øòó÷íî¿
âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â. Ãàäàºìî, öå
áóäå 10 îäèíèöü. Òàêîæ ì³ñòî äî-
äàòêîâî âèä³ëèòü êîøòè íà ãîñ-
ïîäàðñüê³ ïîòðåáè ë³êàðåíü»,—
çàçíà÷èâ ì³ñüêèé âèñîêîïîñà-
äîâåöü. Âîäíî÷àñ ãîëîâíèé ë³-

êàð ì³ñüêî¿ äè-
òÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³ ¹ 2
Îëüãà Äçþáà
ïîö³êàâèëàñÿ: ÷è
âëàäà ïëàíóº
çáåðåãòè ìóí³-
öèïàëüí³ íàä-
áàâêè ë³êàðÿì. Íà ùî Ãåííàä³é
Ïë³ñ â³äïîâ³â, ùî ó áþäæåò³ ñòî-
ëèö³ º çàãàëüíèé ôîíä, ç ÿêîãî
âèïëà÷óâàòèìóòü óñ³ ïðåì³¿ òà
çàðïëàòè. Òîìó áåç íàäáàâîê «àé-
áîëèò³â» íå çàëèøàòü. Òàêîæ êå-
ð³âíèöÿ çàêëàäó ïîäÿêóâàëà âñ³ì
ìåöåíàòàì çà îáëàäíàííÿ, à ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
çà óâàãó äî ïðîáëåì ãàëóç³, à òà-
êîæ ïîïðîñèëà â ìàéáóòíüîìó
ïðèäáàòè ³ìóíîëîã³÷íèé àíàë³-
çàòîð, ÿêèé òàêîæ äóæå ïîòð³á-
íèé äëÿ ë³êóâàííÿ ä³òåé. Àäæå
ðàííÿ ä³àãíîñòèêà — öå çàïîðó-
êà øâèäêîãî îäóæàííÿ, çàçíà-
÷èëà ïàí³ Äçþáà.

Ï ð å ç è ä å í ò
Êè¿âñüêîãî êëó-
áó Ëåâ³â Ñòþàðò
ÌàêÊ³íç³ çàïåâ-
íèâ, ùî îðãàí³çà-
ö³ÿ, ÿêà âæå äàâ-
íî çàéìàºòüñÿ
äîáðî÷èííîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ òà äîïîìàãàº çáèðàòè
êîøòè íà ïðèäáàííÿ æèòòºâî íå-
îáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ, áóäå ðî-
áèòè öå é íàäàë³.

«Ìè áà÷èìî âèñîêèé ïðîôå-
ñ³îíàë³çì ñåðåä ë³êàð³â, ìè áà÷è-
ìî ¿õ ëþäñüêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
ìè çíàºìî, íàñê³ëüêè âàæëèâà íà-
øà äîïîìîãà äëÿ õâîðèõ. ² ñàìå
öå ñëóæèòü ïðåêðàñíèì ñòèìó-
ëîì äîïîìàãàòè çíîâó ³ çíîâó»,—
íàãîëîñèâ ãîëîâà êëóáó Ëåâ³â.

Çàçíà÷èìî, ùî êë³í³êî-ä³àãíî-
ñòè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ÊÌÄÊË ¹ 2
îáñëóãîâóº ñòàö³îíàð íà 515 ë³-
æîê, 2 â³ää³ëåííÿ ³íòåíñèâíî¿ òå-
ðàï³¿ �

Ó ñòîëèö³ öüîãî ðîêó çà-
êóïëÿòü äîäàòêîâî 10
àïàðàò³â øòó÷íî¿ âåí-
òèëÿö³¿ ëåãåí³â. Çàãàëîì
ì³ñòî âèä³ëèëî íà ìå-
äè÷íó ãàëóçü 200 ìëí
ãðí. Ó÷îðà Êè¿âñüêèé
êëóá Ëåâ³â ïåðåäàâ äëÿ
ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 ÷îòèðè
íîâèõ ñó÷àñíèõ àïàðà-
òè. Òðè ç íèõ äëÿ âèì³-
ðþâàííÿ àíàë³ç³â êðîâ³
³ îäèí — äëÿ øòó÷íî¿
âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëèö³ âøàíóþòü
ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Ó äðóã³ ðîêîâèíè íàéòðàã³÷í³øèõ

äí³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ â Êèºâ³ â³ä-

áóäåòüñÿ íèçêà ìåìîð³àëüíèõ çà-

õîä³â íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³,

Õðåùàòèêó òà Àëå¿ ãåðî¿â Íåáåñíî¿

Ñîòí³.

Çîêðåìà 18—21 ëþòîãî íà Ìàé-

äàí³ Íåçàëåæíîñò³ çàïàëÿòü «Ïðî-

ìåí³ Ã³äíîñò³» òà âëàøòóþòü àóä³î-

òà â³äåî³íñòàëÿö³¿ íà ôàñàäàõ Áóäèí-

êó ïðîôñï³ëîê.

Çàãàëîì ïàì’ÿòí³ çàõîäè â³äáó-

äóòüñÿ â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà. Òàê,

«Êè¿âê³íîô³ëüì» îðãàí³çóº â êîìó-

íàëüíèõ ê³íîòåàòðàõ ì³ñòà ïîêàç

äîêóìåíòàëüíî¿ ñòð³÷êè «Äåáàëü-

öåâå». Êð³ì òîãî, ó ö³ ïàì’ÿòí³ äí³ â

ñòîëèö³ áóäå îáìåæåíî ïðîâåäåí-

íÿ ðîçâàæàëüíî-êîíöåðòíèõ çàõî-

ä³â. Òàêîæ ç 15 ëþòîãî ç Ìàéäàíó

Íåçàëåæíîñò³ ïåðåíåñóòü ì³ñöÿ

«äèñëîêàö³¿» åêñêóðñ³éíèõ òóð³â äî

Ìåæèã³ð’ÿ òà çáîðó áëàãîä³éíèõ êîø-

ò³â.

Íàéìàñîâ³ø³ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ

ó ñóáîòó, 20 ëþòîãî.

Ðîçïî÷íóòüñÿ âîíè î 12.00 Õâè-

ëèíîþ ïàì’ÿò³. Îï³ñëÿ â³äáóäåòüñÿ

â³äêðèòòÿ ³íòåðàêòèâíî-âèñòàâêîâî-

ãî ïðîñòîðó, â ðàìêàõ ÿêîãî çàïëà-

íîâàíî:

— ñï³ëüíå ñòâîðåííÿ 10-ìåòðî-

âîãî ïîëîòíà ÿê ïðîäîâæåííÿ ìàé-

äàí³âñüêî¿ àðò-³í³ö³àòèâè;

— ïðåçåíòàö³ÿ Ìåìîð³àëüíîãî

êîìïëåêñó ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³—Ìó-

çåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³;

— ïðåçåíòàö³ÿ àíãëîìîâíîãî ô³ëü-

ìó óñíèõ ³ñòîð³é Ìàéäàíó «Windows

into Protest»;

— ïðåçåíòàö³ÿ ìóëüòèìåä³éíîãî

ïðîåêòó «Ìàéäàí: â³ä íåçàëåæíîñò³

äî ñâîáîäè».

Îêð³ì öüîãî, â ñòîëèö³ óïîðÿäêó-

þòü ì³ñöÿ ïîõîâàíü ãåðî¿â Íåáåñíî¿

Ñîòí³ òà ãðîìàäÿí, ùî çàãèíóëè, â³ä-

ñòîþþ÷è íåçàëåæí³ñòü òà òåðèòîð³-

àëüíó ö³ë³ñí³ñòü ï³ä ÷àñ àíòèòåðîðèñ-

òè÷íî¿ îïåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëó-

ãàíñüê³é îáëàñòÿõ.

Òðèâàº ðåìîíò ì³ñüêèõ
ìàã³ñòðàëåé

Àâòîäîð³âö³ ïðîâîäÿòü ðîáîòè ç

ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíî íåáåçïå÷íèõ

ðóéíóâàíü íà äîðîãàõ ñòîëèö³. Ïðî

öå ïîâ³äîìëÿþòü ó ÊÊ «Êè¿âàâòî-

äîð».

Òàê, ó ïîíåä³ëîê, 15 ëþòîãî, òàê³

ðîáîòè òðèâàëè íà âóë. Çàáîëîòíî-

ãî, Õàðê³âñüêîìó øîñå, ïðîñï. Â. Ìà-

ÿêîâñüêîãî, âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî,

âóë. Ìèëîñëàâñüê³é, âóë.Àëìà-Àòèí-

ñüê³é, âóë. Âèøãîðîäñüê³é, âóë. Òè-

ìîøåíêà, âóë. Î. Òåë³ãè, Ïîâ³òðî-

ôëîòñüêîìó ïðîñïåêò³, Ê³ëüöåâ³é

äîðîç³.

Çàãàëîì ïðîòÿãîì äíÿ äîðîæ-

íèêè ë³êâ³äóâàëè àâàð³éíî íåáåç-

ïå÷í³ ðóéíóâàííÿ âóëè÷íî-äîðîæ-

íüî¿ ìåðåæ³ ñòîëèö³ íà ïëîù³ ïî-

íàä 670 êâ. ì.

íîâèíè

Ë³êóâàòèìóòü çà îñòàíí³ì 
ñëîâîì òåõí³êè
� Ì³ñüê³é äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 2 ïåðåäàëè ñó÷àñíå ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ

Ó÷îðà ì³ñüêà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 2 îòðèìàëà â ïîäàðóíîê 4 íîâèõ ñó÷àñíèõ àïàðàòè. Òðè ç íèõ — äëÿ âèì³ðþâàííÿ
àíàë³ç³â êðîâ³ ³ îäèí — äëÿ øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â 
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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 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий розподіл 

обов’язків між Київським міським головою, 
першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, заступниками голови

Київської міської державної адміністрації та керівником 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 39 від 28 січня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто&ге&
рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оло-

вою,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ами

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�та��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�03�вересня�2014�ро���№ 979,�що�до-

даються.

2.�Затвердити�зміни�до�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�03�ве-

ресня�2014�ро���№ 979�«Про�Тимчасовий�роз-

поділ�обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оло-

вою,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ами

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�та��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)»,�що�додаються.�
Голова В. Кличко 

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

28.01.2016�№ 39

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським головою, 

першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації 

та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979

1.�Розділ�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«РОЗДІЛ�2�

ПЛІС�Г.�В.

перший�заст�пни��!олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні�адмі-

ністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�постанов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,

Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�реалізації�державної�політи�и�У�раїни���сфері�розвит���міс-

цево�о�самовряд�вання;�державної�політи�и�з�питань�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��ін-

формації;�з�питань�ви�онання�державних�і�ре�іональних�про�рам�соціально-е�ономічно�о�та

��льт�рно�о�розвит��,����ал�зі��омпле�сно�о�соціально-е�ономічно�о�розвит���території,��до-

с�оналення�розміщення�на�території�міста�прод��тивних�сил,�розвит���міжре�іональних�зв’яз-

�ів,�здійснення�стр��т�рної�переб�дови�е�ономі�и�міста,�ефе�тивно�о�проведення�е�ономічних

реформ,�спрямованих�на�створення�рин�ової�е�ономі�и;����ал�зі�бюджет��та�фінансів,�план�-

вання�і�облі��,�подат�ової�політи�и,�бан�івсь�ої�діяльності,�ор�анізації�вистав�ової�діяльності;�з

питань�реалізації�державної�політи�и���сферах�теле�ом�ні�ацій,�інформатизації,�теле-�та�радіо-

мовлення,�поштово�о�зв’яз���на�території�м.�Києва;�щодо�ор�анізації�ефе�тивно�о�ф�н�ціон�-

вання�інфрастр��т�ри�дорожньо-транспортно�о��омпле�с��міста,�проведення�єдиної�транспорт-

ної�політи�и�в�питаннях�розвит���підприємств�транспорт��різних�форм�власності;���сфері�т�-

ризм��і���рортів;�щодо�реалізації�державної�політи�и�У�раїни����ал�зі�вн�трішньої�політи�и;�в�ін-

формаційній�та�видавничій�сферах.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності�м.�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,�бере��часть���розробленні

(�точненні)�мобілізаційно�о�план��м.�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

бере��часть���розробці�о�ремих�розділів�відповідних��ал�зевих�про�рам,�місцевих�про�рам,

ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання;

ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��стан��розвит����ал�зей��осподарства�міста�і�забез-

печ�є�здійснення�заходів�щодо�подальшо�о�їхньо�о�розвит��;

забезпеч�є�с�ладання�балансів�тр�дових�рес�рсів.

Сприяє�форм�ванню�системи�фінансово-�редитної,��онс�льтативної�та�інформаційної�під-

трим�и�підприємництва.

Сприяє�зал�ченню�іноземних�інвестицій�для�розвит���е�ономічно�о�потенціал��м.�Києва.

Сприяє�зовнішньое�ономічним�зв’яз�ам�промислових�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,

розташованих�на�території�міста,�незалежно�від�форм�власності�та�відомчої�підпоряд�ованості,

розвит���їхньої�е�спортної�бази�і�збільшенню�виробництва�прод��ції�на�е�спорт.

По�одж�є�зовнішньое�ономічні�до�овори,�що���ладаються�стр��т�рними�підрозділами�ви�о-

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

Координ�є�робот��щодо�здійснення�державної�реєстрації�іноземних�інвестицій�в�місті�Києві,

до�оворів�про�спільн��інвестиційн��діяльність�за��частю�інвесторів,�видачі�ліцензій�на�е�спорт

та�імпорт�товарів,�разових�індивід�альних�ліцензій�в�межах,�визначених�Міністерством�е�оно-

мічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни.

Сприяє�ефе�тивном��ви�ористанню�природних,�тр�дових�і�фінансових�рес�рсів�м.�Києва�та

зал�ченню�інвестицій.�Здійснює��оординацію�діяльності��правлінь�е�ономі�и�та�фінансових

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

Сприяє�взаємодії�із�спіл�ами,�товариствами,�асоціаціями,��ромадсь�ими�об’єднаннями,�я�і

діють���сфері�т�ризм�.

Співпрацює�та�забезпеч�є�взаємодію�з�політичними�партіями,��ромадсь�ими�ор�анізаціями,

професійними�спіл�ами�та�їх�об’єднаннями�для�забезпечення�прав�і�свобод��ромадян,�задово-

лення�їх�політичних,�е�оло�ічних,�соціальних,���льт�рних�та�інших�інтересів�з��рах�ванням�за�аль-

нодержавних�і�місцевих�інтересів,�ор�анізов�є�робот��по�забезпеченню�додержання�за�онних

прав�цих�об’єднань��ромадян.

Забезпеч�є�під�отов���та�подання�в��становленом��поряд���до�Міністерства�е�ономічно�о

розвит���і�тор�івлі�У�раїни�пропозицій,�спрямованих�на�забезпечення�збалансовано�о�розвит-

���прод��тивних�сил�та�підвищення�рівня�життя�населення�м.�Києва.

Ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��соціально-е�ономічної�сит�ації�та�розроблення�про�-

нозів�динамі�и�споживання�населенням�міста�товарів�народно�о�споживання�та�посл��.

Забезпеч�є�розроб���та�подання�на�затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т��бюджет��

м.�Києва,�ор�анізов�є�ви�онання�бюджет��м.�Києва.

Ор�анізов�є�робот��по�під�отовці�та�подає�в��становленом��поряд���до�ор�анів�ви�онавчої

влади�вищо�о�рівня�пропозиції�до�прое�т��Державно�о�бюджет��У�раїни,�пропозиції�щодо�об-

ся����оштів�Державно�о�бюджет��У�раїни�для�їх�розподіл��між�місцевими�бюджетами,�розмірів

дотацій�і�с�бсидій,�дані�про�змін��с�лад��об’є�тів,�що�підля�ають�бюджетном��фінанс�ванню,

баланс�фінансових�рес�рсів�для�врах�вання�їх�при�визначенні�розмірів�с�бвенцій,�а�та�ож�для

бюджетно�о�вирівнювання,�виходячи�із�забезпеченості�мінімальних�соціальних�потреб.

По�одж�є�пропозиції�щодо�розміщення�на�території�міста�Києва�нових�підприємств�та�інших

об’є�тів�незалежно�від�форм�власності.

Забезпеч�є�ор�анізаційно-методичне��ерівництво,��оордин�є�діяльність�стр��т�рних�підроз-

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�питань�розроблення�про�нозів�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���міста�та�районів�на�середньостро�овии�період,�про�рам�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���районів�м.�Києва�на��орот�остро�овий�період,�забезпеч�є�взаємодію�з�район-

ними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�під�час�розроблення�відповідних�державних,

місцевих,��ал�зевих�про�рам,�а�та�ож�під�час�розв’язання�інших�проблем��омпле�сно�о�роз-

вит���прод��тивних�сил�території.�Здійснює��онтроль�за�ви�онанням�всіх�місцевих�цільових�про-

�рам.

Ор�анізов�є�робот��з:

розроблення�дов�остро�ових�та�середньостро�ових�про�нозних�по�азни�ів�балансів�фінансо-

вих�і��рошових�доходів�та�витрат�населення;

проведення��омпле�сно�о�аналіз��розвит���е�ономі�и�міста,�визначення�шляхів�стр��т�рно-

інвестиційної�політи�и�та�пріоритетів�соціально-е�ономічно�о�розвит���території;

розроблення�про�рам�соціально-е�ономічно�о�розвит���м.�Києва,�відповідних��ал�зевих�про-

�рам,��часті���розробці�о�ремих�розділів�інших�про�рам.

Забезпеч�є�реалізацію�державної�політи�и�ціно�творення�в�поряд���і�межах,�визначених�за-

�онодавством.

Здійснює�в�межах�своїх�повноважень�ф�н�ції�щодо�ви�онання�(здійснення)�місцевих�інфор-

маційно-видавничих�про�рам,�розвит���інформаційної�інфрастр��т�ри,�форм�вання�та�ви�онан-

ня�місь�их�цільових�про�рам�з�розвит���еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інформації.

У�межах�своїх�повноважень�здійснює�ф�н�ції�щодо:

ор�анізації�ефе�тивно�о�ф�н�ціон�вання�інфрастр��т�ри�дорожньо-транспортно�о��омпле�с�

міста;

проведення�єдиної�транспортної�політи�и�в�питаннях�розвит���підприємств�транспорт��різних

форм�власності;

форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�інформатизації�міста�Києва.

Ор�анізов�є�впровадження��омпле�сної�системи�захист��інформації�та��онтролює�її�стан.

Забезпеч�є��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�охорони��ромадсь�ої�безпе�и,��ромадсь�о-

�о�поряд��,�боротьби�зі�злочинністю�та��ор�пцією.

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іональ-

них�і�міжре�іональних�про�рам.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Міністерством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�ра-

їни,�Міністерством�фінансів�У�раїни,�Державною�сл�жбою�статисти�и�У�раїни,�Державною�сл�ж-

бою�е�спортно�о��онтролю�У�раїни,�Державним��омітетом�телебачення�та�радіомовлення�У�ра-

їни�та�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

Координ�є�та��онтролює�діяльність�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�та��от�є

пропозиції�з�питань�ор�анізації��правління�районами�в�місті�Києві.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�і�матеріалів�з�о�ремих�пи-

тань�для�роз�ляд��на�засіданнях��оле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

3.�У�разі�відс�тності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�ви�он�є�йо�о�обов’яз�и�я���ерівни�а�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).
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4.�Координ�є�діяльність�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни-

�ів�департаментів,��правлінь,�відділів,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�територіальних�підрозділів�мініс-

терств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�з�питань,�що�віднесені�за�онодавством�до

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

5.�Дор�чення�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�є�обов’яз-

�овими�для�ви�онання�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�депар-

таментами,��правліннями,�відділами,�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�незалежно�від�їх�підпоряд��-

вання,�а�та�ож�територіальними�підрозділами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�о-

навчої�влади�з�питань,�що�віднесені�за�онодавством�до��омпетенції�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

6.�За�дор�ченнями�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�без-

посередньо�працює:

�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

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

місь�ої�державної�адміністрації).

7.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�рних�під-

розділів�безпосередньо�о�підпоряд��вання:

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

�ої�державної�адміністрації);

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації);

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

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

8.�Координ�є�діяльність:

державно�о�територіально-�ал�зево�о�об’єднання�«Південно-Західна�залізниця»;

підприємств,��станов�і�ор�анізацій�річ�ово�о,�автомобільно�о�та�вантажно�о�транспорт��не-

залежно�від�форм�власності;

державно�о�підприємства�«Прое�тний�інстит�т�«У�рметрот�нельпрое�т»;

товариства�з�обмеженою�відповідальністю�з�іноземними�інвестиціями�«Діловий�центр�«Євро-

па»;

ТОВ�«Інтерсервіс —�Каштан»;

ТОВ�«Етна»;

СП�«Мрія�Даві�Дан»;

ТОВ�«Кан�ом»;

СП�ТОВ�«Міжнародний�офісно-�отельний�центр»;

підприємств,��станов�і�ор�анізацій�зв’яз��,��абельно�о�телебачення�та�поштово�о�зв’яз���не-

залежно�від�форм�власності.

9.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.»

2.�Розділ�4�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«РОЗДІЛ�4

ПОВОРОЗНИК�М.Ю.

заст�пни��!олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні�ад-

міністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�Постанов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�ра-

їни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)��правління�майном,�захист��майнових�прав�територіальної��ро-

мади�м.�Києва;�приватизації;�реалізації�державної�політи�и����ал�зі�дозвільної�системи���сфері

�осподарсь�ої�діяльності�та���сфері�надання�адміністративних�посл��;�щодо�реалізації�держав-

ної�політи�и���сфері�охорони�здоров’я;�забезпечення�ефе�тивної�роботи�та�розвит�����місті�Ки-

єві�мережі�за�ладів�охорони�здоров’я;�ор�анізації�роботи�з�розроблення�про�нозів�розвит���ме-

режі�за�ладів�охорони�здоров’я;���сфері�охорони�материнства�і�дитинства,�сім’ї�та�молоді,�со-

ціально�о�забезпечення�та�соціально�о�захист��соціально�незахищених��ромадян —�пенсіоне-

рів,�інвалідів,�одино�их�непрацездатних,�дітей-сиріт,�одино�их�матерів,�ба�атодітних�сімей,�ін-

ших��ромадян,�я�і�внаслідо��недостатньої�матеріальної�забезпеченості�потреб�ють�допомо�и

та�соціальної�підтрим�и�з�бо���держави;�забезпечення�ви�онання�за�онодавства�про�піль�и,

встановлені�для�ветеранів�війни,�прирівняних�до�них�осіб�та�ветеранів�праці,�війсь�овосл�жбов-

ців,�осіб,�звільнених�з�війсь�ової�сл�жби�в�запас�або�відстав��,�та�членів�їхніх�сімей,�а�та�ож�про

піль�и�і�допомо���сім’ям�війсь�овосл�жбовців�стро�ової�сл�жби;�зайнятості�населення,�праці�та

заробітної�плати;�забезпечення�ефе�тивної�роботи�та�розвит�����місті�Києві�мережі�за�ладів�со-

ціально�о�захист�,�молодіжних�ор�анізацій,�жіночих��ромадсь�их�ор�анізацій,�ор�анізації�робо-

ти�з�розроблення�про�нозів�розвит���мережі�за�ладів�соціально�о�захист��населення;�рівних

прав�та�можливостей�жіно��і�чолові�ів�та�впровадження�тендерної�с�ладової���діяльність�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�та��ом�нальних�підприємств.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності���сфері�охорони�державної�таємниці,�бере��часть���розробленні�(�точнен-

ні)�мобілізаційно�о�план��м.�Києва.

Забезпеч�є�реалізацію�державної�політи�и���сфері�охорони�здоров’я.

Ор�анізов�є�робот��медичних�за�ладів�з�надання�допомо�и�населенню.

Вживає�заходів�щодо�запобі�ання�інфе�ційним�захворюванням,�епідеміям,�епізоотіям�та�їх

лі�відації.

Координ�є�робот��за�ладів�охорони�здоров’я,�що�належать�до��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�вживає�заходів�для�їхньо�о�матеріально�о�та�фінансово�о�за-

безпечення.

Здійснює��оординацію�роботи�із�б�дівництва�об’є�тів�охорони�здоров’я.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�завдань

і�визначено�о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

ор�анізов�є�співпрацю�з�с�б’є�тами��осподарювання���відповідній��ал�зі,�забезпеч�є�с�ла-

дення��рафі�ів�та�план��дій�з�ними;

�оордин�є�робот��щодо�розроб�и�та�ор�анізації�ви�онання�перспе�тивних�та�поточних�про-

�рам�зайнятості�населення;

забезпеч�є�розроб���і�ор�анізацію�ви�онання�місцевих�про�рам�зайнятості�населення;

забезпеч�є�ор�анізацію�та�ефе�тивне�ф�н�ціон�вання�на�території�міста�системи�адміністра-

ції�праці�та�вживає�відповідні�заходи�на�ви�онання�національно�о�тр�дово�о�за�онодавства�та

положень�ратифі�ованих�У�раїною��онвенцій�Міжнародної�ор�анізації�праці.

Вживає�заходів�щодо�ф�н�ціон�вання�мережі�молодіжних�центрів,�що�належать�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.�Ор�анізов�є�робот��по�під�отовці�про�нозів�роз-

вит���зазначеної�мережі,�забезпеч�є�їхнє�врах�вання�при�розробленні�прое�тів�про�рам�соці-

ально-е�ономічно�о�та���льт�рно�о�розвит���м.�Києва.�Координ�є�робот��цих�за�ладів,�що�на-

лежать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва,�вживає�заходів�для�їхньо�о

матеріально-фінансово�о�забезпечення;�ор�анізов�є�робот��з�надання�допомо�и�населенню�та

надання�в�межах�повноважень�встановлених�піль��і�допомо�и,�пов’язаних�з�охороною�материн-

ства�і�дитинства,�поліпшенням��мов�життя�ба�атодітних�сімей.

Бере��часть���веденні��оле�тивних�пере�оворів�та���ладанні�територіальних�тарифних���од,

вирішенні��оле�тивних�тр�дових�спорів�(�онфлі�тів).

Ор�анізов�є�робот��з�надання�в�межах�повноважень�встановлених�піль��і�допомо�и,�пов’яза-

них�з�охороною�материнства�і�дитинства.

Здійснює��оординацію�роботи�із�б�дівництва�об’є�тів�соціально�о�захист�,�молодіжних�цен-

трів.

Координ�є�робот��об’єднань�ветеранів�війни�та�праці,�забезпеч�є�розроб���і�реалізацію�міс-

цевих�про�рам�щодо�поліпшення�житлових,�матеріально-поб�тових��мов�інвалідів,�ветеранів

війни�та�праці,�інших�малозахищених�верств�населення.

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іональ-

них�і�міжре�іональних�про�рам.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Міністерством�охорони�здоров’я�У�раїни,�Міністер-

ством�соціальної�політи�и�У�раїни�та�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�постій-

ними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�і�матеріалів�з�о�ремих�питань

для�роз�ляд��на�засіданнях��оле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�соціальної�політи�и�та�охорони�здоров’я��правління�ор-

�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

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

трації).

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність�департаментів

безпосередньо�о�підпоряд��вання:

Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації);

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації);

Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

5.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.

6.�Сприяє�діяльності�за�ладів�охорони�здоров’я�інших�форм�власності,�розташованих�на�те-

риторії�м.�Києва.

7.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.»

3.�Назв��розділ��5�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«РОЗДІЛ�5

СПАСИБКО�О.�В.

заст�пни��!олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»

4.�Розділ�7�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«РОЗДІЛ�7

БОНДАРЕНКО�В.�В.

�ерівни��апарат��ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні�адмі-

ністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�постанов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,

Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

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

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�реалізації�державної�політи�и�У�раїни���сфері�розвит��

місцево�о�самовряд�вання;�щодо�реалізації�державної�політи�и�У�раїни����ал�зі�вн�трішньої�по-

літи�и;�розвит���міжре�іональних�зв’яз�ів;�щодо�реалізації�державної��адрової�політи�и;���сфе-

рі�запобі�ання��ор�пції;����ал�зі�забезпечення�за�онності,�правопоряд��,�прав�і�свобод��рома-

дян;��правління�архівною�справою;�взаємодії�та�розвит���зв’яз�ів�з�с�дами,�правоохоронними

ор�анами;�з�питань�реалізації�державної�політи�и���сфері�інформатизації,�еле�тронно�о��ряд�-

вання,�форм�вання�і�ви�ористання�інформаційних�рес�рсів,�розвит���інформаційно�о�с�спіль-

ства�на�території�м.�Києва.

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

ністрації).�Ор�анізов�є�та�забезпеч�є�йо�о�ефе�тивн��робот�.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності�м.�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,�бере��часть���розробленні

(�точненні)�мобілізаційно�о�план��м.�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�завдань

і�визначено�о��ола�питань:

ор�анізов�є�робот��з�правово�о,�ор�анізаційно�о,�до��ментально�о,�інформаційно�о,��адро-

во�о,�фінансово-�осподарсь�о�о,�соціально-поб�тово�о�та�іншо�о�забезпечення�діяльності�ви-

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

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;
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бере��часть���розробці�о�ремих�розділів�відповідних��ал�зевих�про�рам,�місцевих�про�рам,

ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання;

сприяє�взаємодії�із�спіл�ами,�товариствами,�асоціаціями,��ромадсь�ими�об’єднаннями,�я�і

діють���відповідних�сферах;

здійснює�в�межах�своїх�повноважень�ф�н�ції�щодо�ви�онання�(здійснення)�місцевих�інформа-

ційно-видавничих�про�рам,�розвит���інформаційної�інфрастр��т�ри,�форм�вання�та�ви�онання

місь�их�цільових�про�рам�з�розвит���еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інформації;

забезпеч�є�надання�методичної�та�пра�тичної�допомо�и�стр��т�рним�підрозділам�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

У�межах�своїх�повноважень�здійснює�ф�н�ції�щодо�форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�ін-

форматизації�міста�Києва.

Ор�анізов�є�впровадження��омпле�сної�системи�захист��інформації�та��онтролює�її�стан.

Ор�анізов�є�робот��з:

розроблення�та�реалізації�заходів,�спрямованих�на�розвито��і�захист�національно�о�інформа-

ційно�о�простор�;

ф�н�ціон�вання�Єдино�о�веб-портал��територіальної��ромади�міста�Києва.

Забезпеч�є�ви�онання�заходів�щодо�ор�анізації�правово�о�інформ�вання�та�виховання�насе-

лення.

Забезпеч�є�ви�онання�заходів�щодо�соціально�о�захист���часни�ів�антитерористичної�опе-

рації,�членів�їх�сімей,�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��часни�ів�антитерористичної�операції.

Забезпеч�є��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�охорони��ромадсь�ої�безпе�и,��ромадсь�о-

�о�поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іональ-

них�і�міжре�іональних�про�рам.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�район-

ними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією).

Здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�засідань��оле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�нарад�та�інших�заходів,�що�проводяться�за

�частю�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�першо�о�заст�пни�а��олови�та�заст�пни�ів��олови�Київ-

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

За�дор�ченнями��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�безпосередньо�працює�Київсь�ий�місь�ий�центр�перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�ван-

ня,��ерівни�ів�державних�підприємств,��станов�та�ор�анізацій.

3.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність:

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

державної�адміністрації);

Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації) —���частині�реформ�вання�та�розвит���системи�с�спільних��о-

м�ні�ацій;

Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —���частині�реформ�вання�та�розвит���цен-

трів�надання�адміністративних�посл��.

Державно�о�архів��м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

4.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.

5.�Здійснює��ерівництво�Київсь�ою�місь�ою�міжвідомчою��оординаційно-методичною�радою

з�правової�освіти�населення.»
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

28.01.2016�№ 39

Зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979

«Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським головою, 
першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,

заступниками голови Київської міської державної адміністрації 
та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»

1.�П�н�т�6�розпорядження�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«6.�По�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідальність�за��оординацію�діяльно-

сті�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ідно�з�додат�ом�2».

2.�Додато��1�до�розпорядження�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«�Додато��1

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

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

03.09.2014�№ 979

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

№������������������)

ВИКОНАННЯ�ОБОВ’ЯЗКІВ

першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліс�Г.�В.� Поворозни��М.�Ю.

Пантелеєв�П.�О.� Спасиб�о�О.�В.

Спасиб�о�О.�В.� Пантелеєв�П.�О.

Поворозни��М.�Ю.� Пліс�Г.�В.

Старостен�о�Г.�В.� Поворозни��М.�Ю.

Керівник апарату В. Бондаренко»

3.�Додато��2�до�розпорядження�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«�Додато��2

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

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

03.09.2014�№ 979

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

№������������������)

РОЗПОДІЛ

повноважень�щодо��оординації�діяльності�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

Пліс�Г.В.� Печерсь�а,�Шевчен�івсь�а

Пантелеєв�П.�О.� Святошинсь�а,�Солом’янсь�а

Поворозни��М.�Ю. Голосіївсь�а,�Дарниць�а

Спасиб�о�О.�В.� Оболонсь�а,�Подільсь�а

Старостен�о�Г.�В.� Деснянсь�а,�Дніпровсь�а

Керівник апарату В. Бондаренко»
4.�У�додат���3�до�розпорядження:

4.1.�Слово�«Ні�онов�І.�В.»�замінити�словом�«Пліс�Г.�В.»;

4.2.�Слово�«Рад�ць�иЙ�М.�Б.»�замінити�словом�«Поворозни��М.�Ю.»;

4.3.�Слово�«Рябі�ін�П.�Б.»�замінити�словом�«Спасиб�о�О.�В.»;

4.4.�Позицію�«Пліс�Г.�В.»�доповнити�новою�позицією�«Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій»��

та�ій�реда�ції:

«

Департамент суспільних комунікацій Комунальне підприємство виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) «Столиця» 
Комунальне підприємство Київської міської ради «Те�
лекомпанія «Київ» 
Комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва» 
Комунальне підприємство Київської міської ради «Ре�
дакція газети «Українська столиця» 
Комунальне підприємство «Редакція газети «Вечірній
Київ» 
Комунальне підприємство Київської міської ради «Ве�
чірній Київ»

»

4.5.�У�позиції�«Бондарен�о�В.�В.»�позицію�«Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій»�ви�лючити.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до складу комісії з припинення 
комунального підприємства «Святошинське лісопаркове 

господарство» шляхом приєднання до Київського комунального
об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» на праві структурного 
підрозділу без створення юридичної особи

Розпорядження № 20 від 20 січня 2016 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк&

ту 2 рішення Київської міської ради від 20 листопада 2014 року № 386/386 «Про припинення деяких комуналь&
них підприємств», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�припи-

нення��ом�нально�о�підприємства�«Святошин-

сь�е�лісопар�ове��осподарство»�шляхом�при-

єднання�до�Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднан-

ня�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зеле-

них�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�на�праві

стр��т�рно�о�підрозділ��без�створення�юри-

дичної�особи,�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�09

вересня�2015�ро���№�858,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови П. Пантелеєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�09�вересня�2015�ро���№�858

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.01.2016�р.�№�20)

Склад 
комісії з припинення комунального підприємства 

«Святошинське лісопаркове господарство» шляхом приєднання 
до Київського комунального об’єднання зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на праві 
структурного підрозділу без створення юридичної особи

СЕРПОКРИЛОВ�В’ячеслав�Юрійович дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Святошин-

сь�е�лісопар�ове��осподарство»,��олова��омісії

ГЛАДУНЯК�Роман�Ми�олайович заст�пни���енерально�о�дире�тора�з�фінансових

питань�Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�зеле-

но�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»,�заст�пни���олови��омісії

КРАВЧУК�Оле�сандр�Борисович начальни��відділ��е�ономі�и�та�фінансів�Київсь�о-

�о��ом�нально�о�об’єднання�зелено�о�б�дівницт-

ва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київ-

зеленб�д»,�се�ретар��омісії

БОЯРЧУК�Віталій�Борисович заст�пни��дире�тора�з�питань�бла�о�строю��ом�-

нально�о�підприємства�«Святошинсь�е�лісопар�о-

ве��осподарство»

ДАНИЛЮК�Наталія�Петрівна �оловний�б�х�алтер��ом�нально�о�підприємства

«Святошинсь�е�лісопар�ове��осподарство»

ЗАРГАРЯН�Ваз�ен�Арайі�ович провідний�інженер�з�лісоза�отівель�(та�реалізації)

�ом�нально�о�підприємства�«Святошинсь�е�лісо-

пар�ове��осподарство»
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Про відмову в реєстрації Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Істино&православної церкви 

«Святого Равноапостольного Володимира — 
Великого князя Київського» у Святошинському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 18 від 15 січня 2016 року

Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши за&
яву громадян від 21 вересня 2015 року і протокол загальних зборів релігійної організації «Релігійна громада
Істино&православної церкви «Святого Равноапостольного Володимира — Великого князя Київського» у Свя&
тошинському районі м. Києва» від 28 липня 2015 року № 1 та з метою забезпечення моралі, прав та свобод
громадян, міжконфесійного миру та злагоди в місті Києві:

Відмовити�в�реєстрації�Стат�т��релі�ійної�ор-

�анізації�«Релі�ійна��ромада�Істино-православ-

ної�цер�ви�«Свято�о�Равноапостольно�о�Воло-

димира —�Вели�о�о��нязя�Київсь�о�о»���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва»���зв’яз���з�тим,

що�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ро-

мада�Істино-православної�цер�ви�«Свято�о�Рав-

ноапостольно�о�Володимира —�Вели�о�о��ня-

зя�Київсь�о�о»���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�не�відповідає�вимо�ам�статті�5�За�он�

У�раїни�«Про�свобод��совісті�та�релі�ійні�ор�а-

нізації».

Голова В. Кличко

КОВАЛЕНКО�Олена�Валентинівна юрис�онс�льт�І��ате�орії��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Святошинсь�е�лісопар�ове��осподарство»

КРУТЬКО�Анатолій�Ми�олайович �оловний�лісничий��ом�нально�о�підприємства

«Святошинсь�е�лісопар�ове��осподарство»

КУРДАКОВА�Наталія�Оле�сандрівна заст�пни���енерально�о�дире�тора�з��омерційних

питань�та�розвит���Київсь�о�о��ом�нально�о�об’-

єднання�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зе-

лених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про схвалення проекту Комплексної цільової програми 
підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово&комунальної інфраструктури міста Києва 
на 2016 — 2020 роки

Розпорядження № 21 від 26 січня 2016 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», враховуючи рішення
Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та ви&
конання міських цільових програм у місті Києві», з метою забезпечення досягнення цілей Державної страте&
гії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
06 серпня 2014 року № 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, щодо надійного та енергоощадливого функціонування жит&
лово&комунального господарства:

1.�Схвалити�прое�т�Компле�сної�цільової�про-

�рами�підвищення�енер�оефе�тивності�та�роз-

вит���житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�міс-

та�Києва�на�2016—2020�ро�и,�що�додається.

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

міністрації):

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

�рами�підвищення�енер�оефе�тивності�та�роз-

вит���житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�міс-

та�Києва�на�2016 —�2020�ро�и�на��ромадсь�е

об�оворення�та�на�затвердження�Київсь�ій�місь-

�ій�раді;

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

ня�заходів�з�реалізації�Компле�сної�цільової

про�рами�підвищення�енер�оефе�тивності�та�роз-

вит���житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�міс-

та�Києва�на�2016—2020�ро�и�в�межах�бюджет-

них�призначень,�встановлених�по�азни�ами

бюджет��м.�Києва�та�Про�рами�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���и.�Києва�на�відповідний

рі�.

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

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

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про будівництво загальноосвітньої школи 
на житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, ділянки 65, 66 

в Дарницькому районі міста Києва
Розпорядження № 22 від 26 січня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання дітей, скоро&
чення термінів будівництва та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місце&
вого самоврядування:

1.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з�пи-

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

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

УКБ»)�замовни�ом�б�дівництва�за�альноосвіт-

ньої�ш�оли�на�житловом��масиві�Осо�ор�и,�10

мі�рорайон,�ділян�и�65,�66���Дарниць�ом��райо-

ні�міста�Києва.

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

м��поряд��:

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

2.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

прое�тно-�ошторисної�до��ментації.

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

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

давства.

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

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельно-монтажних�робіт.

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

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�ово-

р��підряд��на�б�дівництво�об’є�та�обов’яз�о-

во�передбачити��мови�щодо�надання�підряд-

ни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

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

3.�Земельно-правові�питання�вирішити�в��с-

тановленом��поряд��.

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

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

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

трації)�надати�в��становленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�до

Про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и�по�об’-

є�т�,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

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

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

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

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

ди�міста�Києва.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про будівництво дитячого садка 
на житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, ділянка 36 

в Дарницькому районі міста Києва
Розпорядження № 23 від 26 січня 2016 року

Відповідно до статті З1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання дітей, скоро&
чення термінів будівництва та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місце&
вого самоврядування:

1.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з�пи-

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

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

УКБ»)�замовни�ом�б�дівництва�дитячо�о�сад-

�а�на�житловом��масиві�Осо�ор�и,�10�мі�ро-

район,�ділян�а�36���Дарниць�ом��районі�міста

Києва.

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

м��поряд��:

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

2.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�прое�тно-�ошторисної�до��ментації.

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

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

давства.

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

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

дівельно-монтажних�робіт.

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

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�ово-

р��підряд��на�б�дівництво�об’є�та�обов’яз�о-

во�передбачити��мови�щодо�надання�підряд-

ни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

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

3.�Земельно-правові�питання�вирішити�в��с-

тановленом��поряд��.

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

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

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

трації)�надати�в��становленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�до

Про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и�по�об’-

є�т�,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

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

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

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

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

ди�міста�Києва.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про надання комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення «Спецжитлофонд» дозволу 
на видалення зелених насаджень 

на вулиці Гоголівській, 32&а 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 24 від 26 січня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку видалення дерев,

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01
серпня 2006 року № 1045, Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва, затвердженого рі&
шенням Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600, враховуючи розпорядження виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 квітня 2012 року № 656
«Про реконструкцію з влаштуванням надбудови житлового будинку на вул. Гоголівській, 32&а у Шевченків&
ському районі» та акт обстеження зелених насаджень від 02 вересня 2015 року № 154, а також звернення ко&
мунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спец&
житлофонд» від 13 листопада 2015 року № 50062&000906689&006&02, з метою реконструкції з влаштуванням
надбудови житлового будинку на вулиці Гоголівській, 32&а у Шевченківському районі, в межах функцій ор&
гану місцевого самоврядування:

1.�Дозволити��ом�нальном��підприємств��з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд�

спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»

видалити�6�(шість)�дерев,�1�(один)���щ,�130

(сто�тридцять)��в.�м��азон��звичайно�о�та�за-

лишити�на�місці�3�(три)�дерева,�2�(два)���щі�на

в�лиці�Го�олівсь�ій,�32-а���Шевчен�івсь�ом�

районі�з�ідно�з�а�том�обстеження�зелених�на-

саджень�від�02�вересня�2015�ро���№ 154�за

�мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпоряджен-

ня.

2.�Ком�нальном��підприємств��з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально-

�о�призначення�«Спецжитлофонд»:

2.1.�Сплатити�відновн��вартість�зелених�на-

саджень,�що�підля�ають�видаленню,�в��станов-

леном��поряд���в�с�мі�21051,00��рн.

2.2.�У�ласти�до�овір�зі�спеціалізованою�під-

рядною�ор�анізацією�на�видалення�зелених�на-

саджень,�що�підля�ають�видаленню�з�ідно�з

п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�відновлення

бла�о�строю�та�озеленення.

2.3.�Одержати�(з�попереднім�наданням�до-

��мента�про�сплат��відновної�вартості�зелених

насаджень,�що�підля�ають�видаленню,�і�до�о-

вор��зі�спеціалізованою�підрядною�ор�аніза-

цією�на�видалення�зелених�насаджень�і�бла-

�о�строю�та�озеленення)�ордер�на�видалення

зелених�насаджень�в��становленом��поряд��.

2.4.�Роботи�з�видалення�зелених�насаджень

ви�онати�після�отримання�ордера�на�видален-

ня�зелених�насаджень�з�ідно�з�підп�н�том�2.3

цьо�о�п�н�т�.

2.5.�Після�за�інчення�б�дівельних�робіт�від-

новити�зелені�насадження�та�ви�онати�бла�о-

�стрій�і�озеленення�території.

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

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

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

2008�ро���№ 1051/1051,�та�Правил��тримання

зелених�насаджень���населених�п�н�тах�У�ра-

їни,�затверджених�на�азом�Міністерства�б�дів-

ництва,�архіте�т�ри�та�житлово-�ом�нально�о

�осподарства�У�раїни�від�10��вітня�2006�ро��

№ 105.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко
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Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми
«Столична культура 2016�2018»
Розпорядження № 12 від 15 січня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових про�
грам у місті Києві», враховуючи громадські слухання Комплексної міської цільової програми «Столична куль�
тура 2016 — 2018», які відбулись 26 серпня 2015 року та з метою врегулювання організаційних питань, пов’яза�
них з затвердженням проекту Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2016 — 2018»:

1.�Схвалити�проет�Комплесної�місьої�цільо-

вої�про�рами�«Столична��льт�ра�2016—2018»,

що�додається.

2.�Департамент���льт�ри�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�забезпечити�подання

проет��Комплесної�місьої�цільової�про�ра-

ми�«Столична��льт�ра�2016 —�2018»�на�роз-

�ляд�та�затвердження�до�Київсьої�місьої�ра-

ди.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниа��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�Старос-

тено�Г.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у складі комісії з припинення комунального закладу
«Театрально�видовищний заклад культури 

«Театр пластичної драми на Печерську» шляхом приєднання 
до театрально�видовищного закладу культури 

«Київський експериментальний театр «Золоті ворота»
Розпорядження № 25 від 26 січня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
22 січня 2015 року № 12/877 «Про реорганізацію комунального закладу «Театрально�видовищний заклад
культури «Театр пластичної драми на Печерську», у зв’язку з кадровими змінами:

Унести�до�слад��омісії�з�припинення�о-

м�нально�о�залад��«Театрально-видовищ-

ний�залад��льт�ри�«Театр�пластичної�дра-

ми�на�Печерсь�»�шляхом�приєднання�до

театрально-видовищно�о�залад���льт�ри

«Київсьий�еспериментальний�театр�«Зо-

лоті�ворота»,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�16�березня�2015�ро��№ 223,�та-

і�зміни:

вивести�зі�слад��омісії�Б�бон�Людмил�

Андріївн� —��оловно�о�б�х�алтера�театраль-

но-видовищно�о�залад���льт�ри�«Театр

пластичної�драми�на�Печерсь�»�

вивести�зі�слад��омісії�Зеленівсь��Оль-

���Геннадіївн� —��оловно�о�б�х�алтера�театраль-

но-видовищно�о�залад���льт�ри�«Київсьий

еспериментальний�театр�«Золоті�ворота»�

�вести�до�слад��омісії�Золот�хін��Оль��

Сер�іївн� —��оловно�о�б�х�алтера�театраль-

но-видовищно�о�залад���льт�ри�«Київсьий

еспериментальний�театр�«Золоті�ворота».

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 
адміністрації) від 12 жовтня 2015 року № 1024 

«Про організаційно�правові заходи щодо виконання рішення
Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 678/8962 

«Про припинення комунального підприємства 
«Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» 

Шевченківської районної у м. Києві ради»
Розпорядження № 26 від 26 січня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприєм�
ців», пункту 3 рішення Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 678/8962 «Про припинення кому�
нального підприємства «Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» Шевченківської районної
у м. Києві ради»:

Унести�до�розпорядження�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�12�жовтня

2015�ро��№ 1024�«Про�ор�анізаційно-право-

ві�заходи�щодо�вионання�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 25� �р�дня� 2012� ро�

№ 678/8962�«Про�припинення�ом�нально-

�о�підприємства�«Шевченівсьа�районна�лі-

ніа�ветеринарної�медицини»�Шевченівсьої

районної���м.�Києві�ради»�таі�зміни:

підп�нт�2.4�п�нт��2�виласти�в�таій�ре-

дації:

«2.4.�Встановити�стро�заявлення�вимо�

редиторами�протя�ом�двох�місяців�з�дня

оприлюднення�повідомлення�про�рішення

щодо�припинення�ом�нально�о�підприєм-

ства�«Шевченівсьа�районна�лініа�вете-

ринарної�медицини»�Шевченівсьої�район-

ної���м.�Києві�ради�на�офіційном��веб-сайті

центрально�о�ор�ан��вионавчої�влади,�що

реаліз�є�державн��політи����сфері�держав-

ної�реєстрації�юридичних�осіб�та�фізичних

осіб —�підприємців».

Голова В. Кличко

Про закріплення майна за Центральною бібліотекою 
ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва

Розпорядження № 28 від 26 січня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час�

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль�
ної інфраструктури», звернення Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 21 жовтня 2014 року № 060�3806, Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевчен�
ка для дітей м. Києва від 21 жовтня 2014 року № 252 та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуата�
ція» від 10 листопада 2014 року № 155/1/16�4650, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Заріпити�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�за�Центральною�бібліотеою�ім.�Т.�Г.

Шевчена�для�дітей�м.�Києва�нежилі�примі-

щення�за�альною�площею�790,80�в.�м���б�-

дівлі�на�просп.�Перемо�и,�25-А,�літ.�А,�яі�на-

лежать�до�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжитлос-

пецеспл�атація»�спільно�з�Центральною�бібліо-

теою� ім.� Т.� Г.� Шевчена� для� дітей�

м.�Києва�в��становленом��поряд��здійснити

прийом-передач��нежилих�приміщень,�з�ідно�з

п�нтом�1�цьо�о�розпорядження�та�опію�ата

надати�до�Департамент��ом�нальної�власності

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’язів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до пункту 2 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 27 січня 2011 року № 100 
«Про організаційно�правові заходи, пов’язані 
з виконанням рішення Київської міської ради 

від 07.10.2010 № 58/4870»
Розпорядження № 29 від 26 січня 2016 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2010 року № 58/4870 «Про припинення діяль�
ності комунального підприємства «Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління», з метою за�
вершення заходів, пов’язаних з реорганізацією комунального підприємства «Підрядне спеціалізоване ре�
монтно�будівельне управління»:

Про прийняття�передачу зовнішніх 
інженерних мереж, споруд та обладнання 

в Оболонському районі м. Києва
Розпорядження № 15 від 15 січня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядку�
вання прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гурто�
житків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою надійного утримання та якісно�
го обслуговування зовнішніх інженерних мереж, споруд і обладнання, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

У�підп�нті�2.2�п�нт��2�розпорядження�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�27

січня�2011�ро��№ 100�«Про�ор�анізаційно-

правові�заходи,�пов’язані�з�вионанням�рішен-

ня�Київсьої�місьої� ради�від�07.10.2010

№ 58/4870»�цифри�та�слова�«31��р�дня�2015

ро�»�замінити�цифрами�та�словами�«31��р�д-

ня�2016�ро�».
Голова В. Кличко

1.�Прийняти�безоплатно�до�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва

та�передати���володіння�і�орист�вання�ПАТ

«КИЇВЕНЕРГО»�зовнішні�інженерні�мережі,

спор�ди�та�обладнання�в�Оболонсьом��райо-

ні�м.�Києва�в�межах�та�на��мовах,�визначе-

них�У�одою�щодо�реалізації�проет���прав-

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

плес��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро��(зі

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

АК�«Київенер�о»�та�Київсьою�місьою�дер-

жавною�адміністрацією,�з�ідно�з�додатом.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�спільно�з�ом�нальним�підприємством

«Кер�юча�омпанія�з�обсл��ов�вання�житло-

во�о�фонд��Оболонсьо�о�район��м.�Києва»

та�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�вжити�заходів�щодо

прийняття-передачі�зовнішніх�інженерних

мереж,�спор�д�та�обладнання,�зазначених��

п�нті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпо-

рядження�поласти�на�першо�о�заст�пниа

�олови�Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації�та�заст�пниів��олови�Київсьої�місь-

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

ділом�обов’язів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття�передачу зовнішніх інженерних мереж, 
споруд та обладнання у Дарницькому районі 

м. Києва
Розпорядження № 34 від 28 січня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядку�
вання прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гурто�
житків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою надійного утримання та якісно�
го обслуговування зовнішніх інженерних мереж, споруд і обладнання, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва

та�передати���володіння�і�орист�вання�ПАТ

«КИЇВЕНЕРГО»�зовнішні�інженерні�мережі,

спор�ди�та�обладнання���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва�в�межах�та�на��мовах,�визначе-

них�У�одою�щодо�реалізації�проет���прав-

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

плес��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро��(зі

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

АК�«Київенер�о»�та�Київсьою�місьою�дер-

жавною�адміністрацією,�з�ідно�з�додатом.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�спільно�з�ом�нальним�підприємством

«Кер�юча�омпанія�з�обсл��ов�вання�житло-

во�о�фонд��Дарницьо�о�район��м.�Києва»

та�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�вжити�заходів�щодо

прийняття-передачі�зовнішніх�інженерних

мереж,�спор�д�та�обладнання,�зазначених��

п�нті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпо-

рядження�поласти�на�першо�о�заст�пниа

�олови�Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації�та�заст�пниів��олови�Київсьої�місь-

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

ділом�обов’язів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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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

Оформлення �проводиться �в �реда�ц і ї

Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

1. Óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â:

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ — 2 ïîñà-
äè (íà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ);

2.Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

- ïîì³÷íèê çàñòóïíèêà êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (íà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿ-
äó çà äèòèíîþ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â:

- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñ-
òðà, ñïåö³àë³ñòà;

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì ó ³íøèõ
ñôåðàõ — íå ìåíøå 2 ðîê³â;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

- äëÿ ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â îáîâ'ÿçêîâå âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ
òà í³ìåöüêîþ ìîâàìè.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âïðîäîâæ 30 äí³â ç äíÿ
ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³, çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36 (ê³ì. 308) òåë.: 202-75-31, 202-74-69.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6-À, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè:
3 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 206 íà ïðîñï.Ëåñÿ Êóðáàñà,9-À, çàãàëüíà ïëîùà 40,70 êâ.ì.Âàðò³ñòü—709180,00 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 8924,50 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèì³ùåííÿ — íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã; 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 288 íà âóë. ²ðï³íñüêà, 68-À, çàãàëüíà ïëî-
ùà 33,00 êâ.ì.Âàðò³ñòü—585100,00 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 7363,04 ãðí.Çàïðî-
ïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã; 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 304
íà âóë.Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à,21-À,çàãàëüíà ïëîùà 82,62 êâ.ì.Âàðò³ñòü—1440780,00 ãðí.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 18131,14 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ — ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ã³ìíàñòèêè; çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 1 ð³ê.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 450-07-15.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìïëåêñíà äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà ¹ 14
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) âóë.Øîëîì-Àëåéõåìà,5-à,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —121,50 êâ. ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
(íàâ÷àííÿ òàíö³â), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 11,89 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) —1445,00 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè
çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ 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.

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 17,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî

áóäèíêó ¹ 28-Á íà âóë. Ïîë³ñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì

íà 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå ïåðåâèùóþ÷è ñòðîêó ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Îðåíäíà ñòàâêà òà

îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —114 570,18 ãðí.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.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº

íà 10.03.2016 ðîêó î 10.30 Àêó³ë³íà Åìàíóåë â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íå

àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ïëàòèíóì Áàíê"äî Ëåâèöüêà Àë³íà Îëåêñ³¿âíà ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ

íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ

çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº

íà 10.03.2016 ðîêó î 10.30 Ëåâèöüêó Àë³íó Îëåêñ³¿âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ïëàòèíóì Áàíê" äî Ëåâèöüêà Àë³íà Îëåêñ³¿âíà ïðî çâåðíåííÿ

ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ

çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

ÒÎÂ "Óïðàâ-Äîì" ³íôîðìóº ïðî ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ òàðèôó íà óòðèìàííÿ áó-

äèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ó ðîçì³ð³ 6,15 ãðí. ²íôîðìàö³þ ïðî ñêëàä òà-

ðèôó òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü áóäèíêó ïî

âóë. Îñòðîâñüêîãî, 40. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äàòè

ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàéîðîâà, 7, îô³ñ 994,ÒÎÂ "Óïðàâ-Äîì".

Ó çâ'ÿçêó ç òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ ââàæàòè íåä³éñíèì ï.9 îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà,ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (îðåíäîäàâåöü—Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà), îïóáë³êîâàíîãî â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"
â³ä 05.02.2016 ¹ 13 (4783).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

* Îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê ïîâèíåí çä³éñíè-
òè ä³¿ ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ
òà ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå, ó ðàç³
íåîáõ³äíîñò³, îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðå-
áóäîâó/ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïî-
ãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³é-
ñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â —
2 ðîêè 364 äí³.

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

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-

çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-

äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

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

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
-ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é

ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

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

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

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

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

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

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

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

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

ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíè-

êîì);
-áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-

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

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³-
çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà

íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåä-
ñòàâíèêà;

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

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

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè

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

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

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 09.04.2016 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30. Äîêóìåí-
òè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîí-
êóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðå-
òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà,
áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³
ó êîíêóðñ³ — 04.03.2016 (êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàò-
êîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,
202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00
äî 18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

¹
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)

äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà 
òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

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

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

1*

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 182,20
êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï.

Ìàÿêîâñüêîãî, 15 (ï³äâàë)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãî-
âóâàííÿ íàñåëåííÿ

7068,63 14137,26
ð/ð: 2600500990701 

â ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê" ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 300670, ªÄÐÏÎÓ: 05415852

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¯)

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 äîâ³-
äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöå-
çíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Îðåíäíà ñòàâêà
ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-
âàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí

1

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ"

(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèð-
ñüêà, 51-à,
234-23-24)

1, 2 ïî-
âåðõ

Ïðèð³÷-
íà, 25,
ë³ò. À

86,10

50,0 êâ.ì —
1 ãðí íà ð³ê

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äå-

ïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè

Ñòàíîì íà 31.01.2016

íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàòñüêèõ
ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëü-

øå, í³æ 2 ðîêè 364 äí³

1 ãðí
íà ð³ê 513,48 1837000

36,10 êâ. ì — 4% 14,22

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46004

17 ëþòîãî 2016 ð.

¹18(4788)
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ßê óáåðåãòè êâàðòèðó â³ä çëîä³¿â?
� Ïðàâîîõîðîíö³ ðàäÿòü âñòàíîâëþâàòè ñèãíàë³çàö³þ àáî ãðàòè òà ê³ëüêà çàìê³â

Â³ä ä³àìàíò³â äî ñóõàð³â

Êðèì³íîãåííà ñèòóàö³ÿ ³ â Óêðà-
¿í³ çàãàëîì, ³ â Êèºâ³ çîêðåìà ïî-
ã³ðøóºòüñÿ. Ïðî öå ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõî-
ðîíè Ñåðã³é Áóäíèê. Çà éîãî ñëî-
âàìè, «ó ÷àñè íåãàðàçä³â ï³äí³ìàº
ãîëîâó çëî÷èíí³ñòü, òîìó êðèì³-
íîãåííà ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ».
²íøèì ÷èííèêîì ñïëåñêó àêòèâ-
íîñò³ ïðàâîïîðóøíèê³â, íàãîëî-
ñèâ åêñïåðò, º ïîã³ðøåííÿ åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Ñàìå òîìó ñòåðåîòèï ïðî ïî-
òåíö³éíó æåðòâó çëî÷èíö³â — îñî-
áó ó äîðîãîìó îäÿç³, îáâ³øàíó ä³à-
ìàíòàìè,— îñòàòî÷íî éäå ó íåáóò-
òÿ. Ñòîëè÷í³ çëî÷èíö³ íèí³ íå ãðå-
áóþòü í³÷èì. Á³ëüøå òîãî, âèïàä-
êè, êîëè ó Êèºâ³ êðàä³¿ ÷àòóþòü á³-
ëÿ ìàãàçèí³â òà âèõîïëþþòü ç ðóê
ïîêóïö³â ïàêåòè ç ¿æåþ, ñòàëè âæå
ñèñòåìíèìè.

Êðàä³¿ çíàõàáí³ëè

Ëèøå ó Êèºâ³ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ
2016 ðîêó ñêîºíî 425 ãðàáóíê³â,
ùî ïåðåâèùèëî ïîêàçíèê óñüîãî
2015 ðîêó. Çàãàëîì æå ê³ëüê³ñòü
êâàðòèðíèõ êðàä³æîê ó ñòîëèö³
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â çðîñ-
ëà á³ëüø ÿê íà 40 %.

Ïðè öüîìó ïîòåðï³ë³, ùî ä³-
ëÿòüñÿ «âðàæåííÿìè» ó ñîöìåðå-
æàõ, â³äçíà÷àþòü, ùî çëî÷èíö³
ãåòü çíàõàáí³ëè. ßêùî ðàí³øå
ìîæíà áóëî ñÿê-òàê ñïðîãíîçó-
âàòè ïîâåä³íêó ïðàâîïîðóøíè-
êà çàëåæíî â³ä îáñÿãó ³ âàðòîñò³
ïîöóïëåíîãî, à òî é â³ä â³êó òà
ñòàíó çäîðîâ’ÿ æåðòâ (êðàä³¿ íà-
ìàãàþòüñÿ íå âáèâàòè), òî íèí³
ìîæóòü ïðèð³çàòè çà ï³âõë³áèíè
àáî âèíåñòè ç êâàðòèðè íàâ³òü
ñï³äíþ á³ëèçíó.

Êàáåë³ — äîáðå, à ìîá³ëüí³ —
êðàùå

Îäíèì ³ç íàéíàä³éí³øèõ ñïî-
ñîá³â ïîë³ö³ÿ îõîðîíè ââàæàº âñòà-
íîâëåííÿ ñèñòåì ñèãíàë³çàö³¿. ßê
íàãîëîñèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íî¿ ñëóæáè
Äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè
Ñåðã³é Ê³ôîðóê, ³ëþç³é ùîäî âì³í-
íÿ êðàä³¿â â³äìèêàòè äâåð³ áóòè
íå ïîâèííî: ñïðàâà íå â òîìó,
çäàòí³ âîíè ÷è í³ â³äêðèòè çàì-
êè, à â òîìó, ñê³ëüêè ÷àñó ¿ì äëÿ
öüîãî çíàäîáèòüñÿ.

Ó ñåðåäíüîìó, öå çàéìàº â³ä 1
äî 10 õâèëèí. Òåîðåòè÷íî, áóäü-
ÿêó òåõí³÷íó ñèñòåìó ìîæíà îá³é-
òè, ÿê ³ áðîíüîâàí³ äâåð³. Ãîëîâ-
íå — øâèäê³ñòü ³ ÿê³ñòü ðåàãóâàí-
íÿ íà ñèãíàë, õòî ³ êîëè ïðèáóäå
íà ïîä³þ. Øâèäê³ñòü ìàº çíà÷åí-
íÿ ùå é òîìó, ùî ñåðåäí³é òåð-
ì³í ïåðåáóâàííÿ çëîâìèñíèê³â ó
ïîìåøêàíí³, íàâ³òü íå ó êâàðòè-
ð³, à íà ïðîìèñëîâîìó îá’ºêò³ ñêëà-
äàº 1,5—2 õâèëèíè.

Ñåðåäí³é ÷àñ ïðèáóòòÿ ïîë³-
ö³¿ ñêëàäàº â³ä 3 äî 5 õâèëèí ³ ìî-
æå áóòè á³ëüøèì ç óðàõóâàííÿì
«ãîäèí ï³ê» ³ çàòîð³â íà êè¿âñüêèõ
äîðîãàõ. Ó ñòîëèö³ ùîäåííî çà-
ñòóïàº íà ÷åðãóâàííÿ 409 áðèãàä,
ÿê³ ðîçïîä³ëåí³ ó ì³êðîðàéîíàõ ³
ðåàãóþòü ó ñâî¿õ çîíàõ, ÷åðåç ùî
÷àñ äî¿çäó ñêîðî÷óºòüñÿ.

Âàðò³ñòü íàéïðîñò³øîãî îáëàä-
íàííÿ äëÿ êâàðòèðè ñòàðòóº â³ä
6,5 òèñ. ãðí ïëþñ àáîíïëàòà â³ä
180 ãðí íà ì³ñÿöü. Ìîæíà, çâ³ñíî,
çàîùàäèòè íà òåõíîëîã³ÿõ: ïðî-
êëàäàòè êàáåëüíó ñèãíàë³çàö³þ,
àëå Ñåðã³é Ê³ôîðóê óñå-òàêè äëÿ
êâàðòèðè ðàäèòü ìîá³ëüíó, ùî ä³º
÷åðåç ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â. Ó
áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, îõîðîíþâà-
íå ìàéíî ùå é ñòðàõóºòüñÿ. Òîæ

ìàòèìåòå íåáåçï³äñòàâíó íàä³þ
íà êîìïåíñàö³þ çàâäàíèõ êðàä³-
ÿìè çáèòê³â.

Çàìêè, ãðàòè ³ ç äîëåþ íå ãðàòè

ßêùî æ êîøò³â íåìàº, ïðàâî-
îõîðîíö³ ðàäÿòü âñòàíîâëþâàòè
ãðàòè íà â³êíà ó êâàðòèðàõ ïåðøî-
ãî é îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, êóäè
çëî÷èíö³ ìîæóòü ëåãêî ïîòðàïè-
òè ç íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü. Òà
æ ïîðàäà ñòîñóºòüñÿ ³ ïðèâàòíèõ
áóäèíê³â.

Îñîáëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóþòü
ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÿê³ ëåã-
êî â³ä³ìêíóòè çíàäâîðó. Åêñïåð-
òè çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî ê³ëü-
ê³ñòü çàìê³â ó âõ³äíèõ äâåðÿõ äî
îñåë³ ìàº áóòè íå ìåíøå äâîõ.
Ïðè÷îìó çàìêè ïîâèíí³ áóòè ð³ç-
íèõ ñèñòåì (³ç ïðèíöèïîâî ð³ç-
íèì íà÷èííÿì): öèë³íäðè÷í³ òà
ñóâàëüäí³.

Öèë³íäðè÷í³ — öå òàê çâàí³
«ìåòåëèêè», çàìêè, âèäîâæåí³ ÿê
öèë³íäðè. Ñóâàëüäí³ á³ëüøå íà-
ãàäóþòü ñåéôîâ³ ³ íåãëàñíî ââà-
æàþòüñÿ íàä³éí³øèìè. Îäíàê ó
äâåðÿõ áàæàíî ìàòè çàìêè îáîõ
òèï³â, òà é ê³ëüê³ñòü äâåðåé êðà-
ùå çá³ëüøèòè.

Íàéï³êîâ³ø³ ñåçîíè äëÿ êâàð-
òèðíèõ êðàä³¿â — ñ³÷åíü òà ÷åð-
âåíü-ñåðïåíü, ùî ïîâ’ÿçàíî ç â³ä-
ïóñòêàìè, êîëè ëþäè â³ä’¿çäÿòü
íà â³äïî÷èíîê ³ ïîëèøàþòü îñå-
ë³. Òîìó êðàùå íå çàãðàâàòè ç äî-
ëåþ, à çàçäàëåã³äü ïîäáàòè ïðî
îõîðîíó ïîìåøêàíü. Àäæå ðîç-
êðèòòÿ êâàðòèðíèõ êðàä³æîê êî-
ëèâàºòüñÿ íà ð³âí³ 30—40 %. ² íà-
â³òü çà íàéë³ïøîãî ñöåíàð³þ íå
ôàêò, ùî âàì âäàñòüñÿ ïîâåðíó-
òè íàãðàáîâàíå.

Õèòð³ «çàìîðî÷êè» 
òà íàðîäíà ìóäð³ñòü

ª é ³íø³ âàð³àíòè çàõèñòèòè
îñåëþ. Òàê, íà äîäà÷ó äî ðåø³òîê
â³êíà ìîæíà çì³öíèòè çàõèñíîþ
ïë³âêîþ. ² òîä³ ñêëî ìîæíà ðîçáè-
òè õ³áà ùî ñîêèðîþ. À ùå — âñòà-
íîâèòè ðó÷êè íà â³êíà ³ç çàìêà-
ìè. Â³äêðèâàòè ¿õ êðàä³þ áóäå íå-
ëåãêî.

Ç ðåø³òêàìè òåæ íå âñå òàê
ïðîñòî: íàéíàä³éí³øèìè ââàæàþ-
òüñÿ ãðàòè ç êâàäðàòíîãî ïðóòà
ñ³÷åííÿì 12—16 ìì, îñê³ëüêè òîí-

ø³ ìîæíà ðîçëàìàòè «êóñà÷êà-
ìè».

Äâåð³ ðàäÿòü áðîíüîâàí³, êðà-
ùå áåçïîñåðåäíüî ó âèðîáíèêà,
çâàðí³, â³äðàçó ç ïðèõîâàíèì çàì-
êîì-íåâèäèìêîþ.

²äåàëüíèì îõîðîíöåì ââàæàº-
òüñÿ â³ðíèé ïåñ, àëå êîëè íåìàº
ìîæëèâîñò³ óòðèìóâàòè ÷îòèðè-
ëàïîãî, ìîæíà âñòàíîâèòè äçâ³-
íîê ç ³ì³òàö³ºþ ñîáà÷îãî ãàâêàííÿ.
Ïðîñòî, àëå áàãàòüîõ êðàä³¿â â³ä-
ëÿêíå.

Â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, î÷êî òà
â³äåîî÷êî, ïèëüíà êîíñüºðæêà,äàò-
÷èêè ðóõó òàêîæ áóäóòü êîðèñíè-
ìè äëÿ çàõèñòó â³ä ãðàá³æíèê³â.

Òèñíåìî íà ïñèõ³êó

ª íèçêà ïñèõîëîã³÷íèõ ïðèéî-
ì³â, êîòð³, õî÷à ïðàâîïîðóøíèêè
é ïîñò³éíî óäîñêîíàëþþòü ñâî¿
âì³ííÿ, ìîæóòü ñòàòè ó ïðèãîä³.
Íàïðèêëàä, ïîòîâàðèøóâàòè ³ç ñó-
ñ³äàìè ³ çàïðîâàäèòè ñèñòåìó âçà-
ºìíèõ ïåðåâ³ðîê æèòëà (ç³äçâîí,
âìèêàííÿ é âèìèêàííÿ ñâ³òëà —
³ì³òàö³ÿ ïðèñóòíîñò³). Ñòàíäàðò-
íå ïðàâèëî: íå âïóñêàòè äî îñåë³
íåçíàéîìö³â áåç ðåòåëüíî¿ ïåðå-
â³ðêè ïîñâ³ä÷åíü. Áà íàâ³òü ³ç ïå-
ðåâ³ðêîþ, àëå ùîá õòîñü ïîçà êâàð-
òèðîþ çíàâ, ùî äî âàñ ïðèéøëè,
õòî ñàìå ³ â ÿêèõ ñïðàâàõ �

Îêð³ì íåîãîëîøåíî¿ â³éíè ç àãðåñîðîì, Óêðà¿íà âåäå ³íøó — ç êðèì³íàë³òåòîì. Êè¿â ó öüîìó

ñåíñ³ ïîêàçîâèé, îñê³ëüêè â ñòîëèö³ êîíöåíòðóºòüñÿ ÿê óñå ãàðíå, òàê ³ ïîãàíå. Çëîä³¿ — íå âè-

íÿòîê. Îñòàíí³ì ÷àñîì âîíè çíàõàáí³ëè, îñîáëèâî êðàä³¿. ×îìó öå òàê, ³ ÿê çàõèñòèòèñÿ?

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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