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ÂË²ÒÊÓ 2015 ðîêó â ë³êàðí³ ¹ 3
áóëî ðîçïî÷àòî îáëàäíàííÿ ÷àñ-
òèíè ïàëàò â ä³àë³çí³ çàëè. Òàì
áóëî ðîçì³ùåíî 14 ãåìîä³àë³çíèõ
ì³ñöü çà ðàõóíîê áëàãîä³éíî¿ äî-
ïîìîãè. Òàêèì ÷èíîì ê³ëüê³ñòü
ì³ñöü äëÿ ãåìîä³àë³çó â öåíòð³
çá³ëüøèëàñÿ äî 44-õ. Ïðîòå îíîâ-
ëåíî íå óñ³ ïàëàòè ³ íå âñ³ àïàðà-
òè, à äâà êðèëà â³ää³ëåííÿ íåôðî-
ëîã³¿ íà÷å ä³ëÿòü ïàö³ºíò³â íåâè-
äèìèì ìàðêåðîì. Òà çàðàç âèðîá-
íèê öüîãî ìåäîáëàäíàííÿ ãîòî-
âèé îíîâèòè â ë³êàðí³ ùå 30 ìà-
øèí, òîæ ó ïàö³ºíò³â º íàä³ÿ íà
ë³êóâàííÿ, ÿêå äàâàòèìå ìåíøå
óñêëàäíåíü äëÿ îðãàí³çìó.

«Ìè çàðàç ïåðåáóâàºìî ó â³ä-
ä³ëåíí³ ãåìîä³àë³çó ë³êàðí³ ¹ 3.
Óìîâè òóò á³ëüø-ìåíø êîìôîðò-
í³, àëå ñüîãîäí³ àêòóàëüíèì º ñòâî-
ðåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåí-
òðó íåôðîëîã³¿ òà ä³àë³çó, äå âñ³
õâîð³ íà íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü
öåíòðàë³çîâàíî çìîæóòü îòðèìà-
òè ÿê³ñíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàí-
íÿ, äå áóäå ñêîíöåíòðîâàíî ñó-
÷àñíå îáëàäíàííÿ. Âæå íåâäîâç³
ìè çìîæåìî ãîâîðèòè, äå ³ êîëè
ñàìå áóäå â³äêðèòî òàêèé öåíòð,
³ ïëàíóºìî éîãî ñòâîðèòè öüîãî
ðîêó»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð â³äçíà÷èâ,ùî ñòîëè÷íà âëà-
äà ðîáèòü óñå íåîáõ³äíå äëÿ ïîÿâè

â ìåäçàêëàäàõ ìàøèí «â³äêðèòî-
ãî» òèïó, äëÿ ÿêèõ âèêîðèñòîâóþ-
òüñÿ óí³âåðñàëüí³ âèòðàòí³ ìàòå-
ð³àëè. Ñàìå äî öüîãî òèïó â³äíî-
ñÿòüñÿ àïàðàòè «øòó÷íî¿ íèðêè»,
ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ òîð³ê ó ö³é ë³-
êàðí³. Êð³ì òîãî, çàóâàæèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî, ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó
ïîêàçàëè, ùî â Êèºâ³ çàêóï³âåëüí³
ö³íè âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â â ðàçè
ìåíø³, í³æ â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

«Âèòðàòí³ ìàòåð³àëè äëÿ ãå-
ìîä³àë³çó ïî êðà¿í³ áóëè çàêóï-
ëåí³ ïî 1 200 ãðí, à Êè¿â ¿õ çàêó-
ïèâ ïî 970 ãðí,— íàãîëîñèâ Â³òà-
ë³é Âîëîäèìèðîâè÷.— Çàðàç áà-
ãàòî ñïåêóëÿö³é íà öþ òåìó. ß áóâ
çäèâîâàíèé, êîëè ïîáà÷èâ ó ÇÌ²
³íôîðìàö³þ ïðî â³äêðèòòÿ êðè-
ì³íàëüíèõ ñïðàâ ùîäî ñï³âðîá³ò-
íèê³â Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÊÌÄÀ í³áèòî ÷åðåç êîðóï-
ö³þ â ö³é ñôåð³. ß çâåðíóâñÿ äî
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ. ²
äèâíèì ÷èíîì ³íôîðìàö³ÿ ç îô³-
ö³éíîãî ñàéòó çíèêëà. ßêùî º ôàê-
òè êîðóïö³éíèõ ñõåì — äàâàéòå
âèêðèâàòè ¿õ. Ìè ðîáèìî âñå â³ä-
êðèòî ³ ïðîçîðî. Íàøå çàâäàí-
íÿ — ùîáè êîæåí ïàö³ºíò ìàâ ÿê³ñ-
íå îáñëóãîâóâàííÿ ³ îòðèìóâàâ
íåîáõ³äí³ ë³êè, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè
ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì»,— ï³ä-
êðåñëèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè Äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Òåòÿ-

íè Äîí÷åíêî, ó ì³ñò³ íà îáë³êó ïå-
ðåáóâàþòü áëèçüêî 2 200 êèÿí, ÿê³
ñòðàæäàþòü â³ä íèðêîâî¿ íåäî-
ñòàòíîñò³, ë³êóþòüñÿ ç íèõ ñüîãî-
äí³ — ïîíàä 480 îñ³á. Íà êîæíîãî
ìåøêàíöÿ, ÿêèé ïåðåáóâàº íà ãå-
ìîä³àë³ç³, ç áþäæåòó ì³ñòà âèòðà-
÷àºòüñÿ áëèçüêî 233 òèñ. ãðí íà
ð³ê. Ë³êóâàííÿ çàáåçïå÷óþòü 92
àïàðàòè äëÿ ãåìîä³àë³çó â ï’ÿòè
ñòîëè÷íèõ ë³êàðíÿõ.

Ùî æ äî ñàìèõ ïàö³ºíò³â, òî
íàéá³ëüøå ¿õ òóðáóº íåâèçíà÷å-
í³ñòü — ñüîãîäí³ ïðåïàðàòè º, à
çàâòðà ìîæå íå áóòè. Êð³ì òîãî,
êîæåí îðãàí³çì ïî-ð³çíîìó ðåàãóº
íà ñèñòåìè äëÿ ãåìîä³àë³çó, à ¿õ
çàêóïîâóþòü ïàðò³ÿìè çà òåíäå-
ðàìè, íå îçèðàþ÷èñü íà ïàö³ºíòà.

«Íàøà ãîëîâíà á³äà ó ñòðàøåí-
í³é áþðîêðàò³¿ â ïèòàíí³ ãåìî-
ä³àë³çó. Íà æàëü, ó íàñ íåìà çàêî-
íó ïðî òðàíñïëàíòàö³þ îðãàí³â
â³ä íåð³äíèõ äîíîð³â, ³ äëÿ áàãà-
òüîõ ëþäåé «øòó÷íà íèðêà» º ºäè-
íèì ñïîñîáîì ÆÈÒÈ. Êð³ì òîãî,
íàøà ñèñòåìà ìåäèöèíè íå áà-
÷èòü çà ïàö³ºíòàìè êîíêðåòíî¿
ëþäèíè, ¿¿ ïîòðåá,òîìó, îòðèìàâ-
øè «çàãàëüíå» ë³êóâàííÿ, ëþäÿì
äîâîäèòüñÿ «äîë³êîâóâàòè» ò³ ÷è
³íø³ óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ íüîãî»,—
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Àëüîíà, ìîëîäà
æ³íêà, ÿêà ñàìà òðè÷³ íà òèæäåíü
ëÿãàº íà ãåìîä³àë³ç ó òðåò³é ë³-
êàðí³ �

Òðè ðàçè íà òèæäåíü ïî ÷îòèðè ãîäèíè çìóøåí³
ïðîâîäèòè ó ë³êàðí³ êèÿíè, ÿê³ ñòðàæäàþòü â³ä
íèðêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³. Àïàðàò, ÿêèé î÷èùàº
êðîâ,— ¿õí³é øàíñ íà æèòòÿ. Ïðîöåäóðà öå íåäå-
øåâà, êîøòè íà íå¿ íàäõîäÿòü ³ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó, òîìó ÷àñ â³ä ÷àñó âèíèêàþòü çâèíóâà÷åííÿ ó
íåö³ëüîâîìó âèêîðèñòàíí³ ãðîøåé òà çëîâæèâàí-
íÿõ. ßêîþ ñèòóàö³ÿ º íàñïðàâä³, âèð³øèâ îñîáèñòî
ç’ÿñóâàòè ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî, òîìó ³ ïî-
¿õàâ ³ç â³çèòîì ó Êè¿âñüêó ì³ñüêó ë³êàðíþ ¹ 3, ùî
íà âóëèö³ Ïåòðà Çàïîðîæöÿ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó áåðåçí³ â³äáóäóòüñÿ
ïóáë³÷í³ ïðåçåíòàö³¿
êàíäèäàò³â íà ïîñàäó
ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà
Êèºâà

Äî ãðàô³êà ðîáîòè êîíêóðñíî¿ êîì³-

ñ³¿ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-

âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè—Ãîëîâíîãî àð-

õ³òåêòîðà ì³ñòà Êèºâà âíåñåíî çì³íè.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ,ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç â³äáîðó êàíäè-

äàòà íà çàçíà÷åíó ïîñàäó Îëåêñàíäð

Ñïàñèáêî.«Êîì³ñ³ÿ çàñëóõàëà ïðåçåí-

òàö³¿ ðîá³ò òà ïðîâåëà ñï³âáåñ³äè êàí-

äèäàò³â íà âàêàíòíó ïîñàäó äèðåêòî-

ðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà

àðõ³òåêòóðè—Ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà

ì³ñòà Êèºâà.Ïóáë³÷í³ ïðåçåíòàö³¿ êàí-

äèäàò³â ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ çà ó÷àñ-

òþ ãðîìàäñüêîñò³ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñ-

òè ç 14 äî 18 áåðåçíÿ. Äàòè áóäóòü

óòî÷íþâàòèñÿ»,—ðîçïîâ³â ãîëîâà êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî.

Ïðàâîîõîðîíö³ 
âèëó÷èëè ï³äðîáëåí³
êâèòêè äåðæàâíî¿ 
ëîòåðå¿

Ïðàö³âíèêàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðî-

êóðàòóðè ¹ 3 ñï³ëüíî ç Äåñíÿíñüêèì

óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â ì.Êèºâ³ âè-

êðèòî çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºì-

ñòâà, ÿêå ðåàë³çîâóâàëî ãðîìàäÿíàì

ï³äðîáëåí³ êâèòêè äåðæàâíî¿ ëîòåðå¿.

Ï³ä ÷àñ îáøóêó â îô³ñ³ êîìåðö³é-

íî¿ ñòðóêòóðè âèëó÷åíî êâèòêè äåð-

æàâíî¿ ëîòåðå¿ «Ì³ëüéîíåð 12 ñåð³¿»

ç ÿâíèìè îçíàêàìè ï³äðîáëåííÿ íà çà-

ãàëüíó ñóìó ìàéæå 100 òèñ. ãðèâåíü.

Íà äàíèé ÷àñ âæèâàþòüñÿ âñ³ íå-

îáõ³äí³ îïåðàòèâí³ òà ðîçøóêîâ³ çà-

õîäè äëÿ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòà-

âèí â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà îñ³á, ÿê³

ïðè÷åòí³ äî éîãî ñêîºííÿ.

Çì³íåíî ðóõ àâòîáóñ³â
ìàðøðóòó ¹ 102Å 
â åêñïðåñíîìó ðåæèì³

Ç 1 áåðåçíÿ ó òåñòîâîìó ðåæèì³ ðóõ

çàçíà÷åíîãî ìàðøðóòó àâòîáóñ³â áó-

äå îðãàí³çîâàíî òàê: «Ê³íîòåàòð Áðà-

òèñëàâà—âóë.Ìàòå Çàëêè—âóë.Ëàéî-

øà Ãàâðî — âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâ-

ñüêîãî — âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà —

âóë.Ëóãîâà—âóë.ßðîñëàâà ²âàøêåâè-

÷à—ïðîñï.Ïðàâäè (áåç çà¿çäóíà ïðîñï.

Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà ïðîñï. Ñâîáîäè).

Òàêèõ çàõîä³â âæèòî ç ìåòîþ îïòèì³-

çàö³¿ ðîáîòè àâòîáóñ³â â åêñïðåñíîìó

ðåæèì³ ðóõó òà âèâ÷åííÿ ïîïèòó.

Îçíàéîìèòèñü ç ðîçêëàäàìè ðó-

õó àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 102Å ìîæ-

íà íà ñàéò³ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»:

http://kpt.kiev.ua/ ó ðîçä³ë³ «ÏÀÑÀ-

ÆÈÐÀÌ — Ðîçêëàä ðóõó».

Óñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùî-

äî ðîáîòè àâòîáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 102

â åêñïðåñíîìó ðåæèì³ ðóõó ïðèéìàþ-

òüñÿ äî Öåíòðó êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ïà-

ñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ÊÏ «Êè¿âïàñ-

òðàíñ» çà òåëåôîíîì: 528-30-11 òà çà

åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: callcenter2@kpt.

kiev.ua.

íîâèíè

Ô
îò

î 
Á

îð
èñ

à 
Ê

Î
Ð

Ï
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Àïàðàò ïîðÿòóíêó
� Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ì³ñüêèé öåíòð íåôðîëîã³¿ òà ä³àë³çó

Ó÷îðà ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî ïîáóâàâ ç â³çèòîì ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 3, ùî íà âóëèö³ Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, òà â³äâ³äàâ â³ää³ëåííÿ íåôðîëîã³¿ 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про проведення 03.03.2016 пленарного засідання 
І сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 131 від 26 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс#

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

1.�Провести�03�березня�2016�ро���о�10.00

�од.�пленарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь-

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

місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�4-й

поверх).

2.�До�поряд���денно�о�пленарно�о�засідан-

ня�в�лючити�питання,�ви�ладені���додат���до�цьо-

�о�розпорядження.

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

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

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

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

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

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

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

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

цівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��

встановленом��поряд��.
Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

від�26.02.2016�р.�№�109

Перелік питань,
які планується внести на розгляд пленарного засідання І сесії Київської

міської ради VIII скликання 03.03.2016
1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор�анам�та�посадовим�особам.�(Доп.�Про�опів�В.В).

2.�Про�затвердження�план��роботи�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання�на�2016�рі�.

(Доп.�Про�опів�В.В).

З.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до�Верховної�Ради�У�раїни�стосовно�внесення

змін�до�За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності»�щодо�пайової��часті

при�житловом��б�дівництві.�(Доп.�Про�опів�В.В).

4.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015

№ 25/25�«Про�затвердження�план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів

ре��ляторних�а�тів�на�2016�рі�».�(Доп.�Бродсь�ий�О.Я.)

5.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.12.2015�№ 4/4�«Про�пе-

релі��та�с�лад�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII�с�ли�ання»�(обрання�Дідовця�Ю.В.).

(Доп.�Ма�аров�О.А.)

6.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верховної�Ради�У�раїни��лопотання�про�на�ороджен-

ня�Грамотою�Верховної�Ради�У�раїни�тр�дово�о��оле�тив��У�раїнсь�о�о���манітарно�о�лі-

цею�Київсь�о�о�національно�о��ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а.�(Доп.�Бохно�О.В.)

7.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08�жовтня�2015�ро���№ 103/2006

«Про�затвердження�Положення�про�порядо��подання�та�роз�ляд��еле�тронних�петицій».

(Доп.�Шлапа��А.В.)

8.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«Проспе�т�Повітрофлотсь�ий,�21/2,�в�лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,�4»���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва.�(Доп.�Березні�ов�О.І.)

9.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�травня�2015�ро���№ 578/1442

«Про�припинення��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�водний�стадіон».�(Доп.�Трофимов�О.С.)

10.�Про�затвердження�до�овор��про�по�ашення�забор�ованості�Київсь�ої�місь�ої�ради

перед�державою.�(Доп.�Репі��В.М.)

11.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�12.07.2012�№ 666/8003�«Про

надання�стат�с��с�вер��земельній�ділянці�площею�0,5��а�на�в�л.�А.�Ахматової,�43���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва».�(Доп.�Бохня��В.Я.)

12.�Про�створення�пар���відпочин���«Сирець�ий�Яр»�на�земельній�ділянці�площею�5,78

�а�на�в�л.�Ризь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.�(Доп.�К�тня��С.В.)

13.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельним�ділян�ам�на�в�л.�Північній�вздовж�б�дин�ів

№ 2-в —�46�та�на�алеї�між�б�дин�ом�№ 58�на�просп.�Героїв�Сталін�рада�та�б�дин�ом�№ 31

на�в�л.�Прирічній�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.�(Доп.�Михайлен�о�В.О.)

14.�Про�створення�пар���відпочин���на�земельній�ділянці�площею�7,1329��а�в��рочищі�На-

тал�а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.�(Доп.�Костен�о�Л.В.)

15.�Про�затвердження�Місь�ої��омпле�сної�цільової�про�рами�«Освіта�Києва.�2016-2018

ро�и».�(Доп.�Фіданян�О.Г.)

16.�Про�затвердження�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016-

2018�ро�и».�(Доп.�Кри��нов�Ю.В.)

17.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�№ 6/1909�від�24�вересня�2015

ро���«Про�розірвання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�площею�0,9289��а�на�в�л.�Гли-

бочиць�ій,�5���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�Релі�ійним��правлінням�Цер�ви�Іс�са�Христа�Святих�Останніх�Днів�в�У�раїні�№ 91-

6-00490�від�26.09.2005».�(Доп.�К�тня��С.В.)

18.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271

«Про�надання�додат�ових�піль��та��арантій��часни�ам�антитерористичної�операції�та�чле-

нам�їх�сімей».�(Доп.�Бондарен�о�В.В.)

19.�Про�надання�додат�ових�піль��та��арантій�сім’ям�Героїв�Небесної�Сотні.�(Доп.�Бон-

дарен�о�В.В.)

20.�Про�питання�власності�(Доп.�Г�дзь�А.А.):

1)�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08�жовтня�2015�ро���№ 140/2043

«Про�надання�з�оди�на�безоплатне�прийняття�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�сів»�(від�11.11.2015�№ 08/231-2445)�(прий-

нято�за�основ��17.12.2015).�(Доп.�Старостен�о�Г.В.)

2)�Про�надання�дозвол��на�знесення�та�списання�теплиці,�я�а�розташована�на�території

середньої�за�альноосвітньої�ш�оли�І-ІІІ�ст�пенів�№ 158�м.�Києва�на�в�л.�С.�Стальсь�о�о,

12�(від�29.12.2015�№ 08/231-347/ПР).

3)�Про�надання�дозвол���ом�нальном��підприємств��«Поділ-Бла�о�стрій»�на�списання

шляхом�продаж��транспортно�о�засоб��(від�29.12.2015�№ 08/231-346/ПР).

4)�Про�передач��в�оренд��нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на�право�оренди�(від�05.10.2015�№ 08/231-

2351/ПР).

5)�Про�передач��в�оренд��нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на�право�оренди�(від�02.11.2015�№ 08/231-

2429/ПР).

6)�Про�передач��в�оренд��нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на�право�оренди�(від�28.12.2015�№ 08/231-

328/ПР).

7)�Про�продовження�стро���завершення�б�дівництва�об’є�тів�незавершено�о�б�дівниц-

тва —�профіла�торію�на�200�місць�та�їдальні�на�720�місць�на�25-м���м�Хар�івсь�о�о�шосе

(від�30.12.2015�№ 08/231-376/ПР).

21.�Про�питання�містоб�д�вання�та�земле�орист�вання.�(Доп.�Міщен�о�О.Г.,�По-

ліщ���О.Г.)

За�альні�питання:

1)�Про�зміни�до�Положення�про�Департамент�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(А-22242).

2)�Про�дея�і�питання�здійснення�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією)�повноважень���сфері��омпле�сної�ре�онстр��ції��вар-

талів�(мі�рорайонів)�застаріло�о�житлово�о�фонд�.

1.�Надання/передача:

1)�Про�надання�земельної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��з�питань�б�дівництва�жит-

лових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�для�влашт�вання,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

автостоян�и�(пар�ін��)�та�бла�о�строю�території�в�межах�в�лиць�Бо�дана�Хмельниць�о�о,

Михайла�Коцюбинсь�о�о�та�В’ячеслава�Липинсь�о�о���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-7463).

2)�Про�передач��земельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«СІТІКОМ-

ФОРТГРУП»�для�б�дівництва�об’є�та�дорожньо�о�сервіс��на�в�л.�Сорт�вальній,�24���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(А-22125).

3)�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ІНСТИТУТ�РОЗВИТКУ�ПЕ-

РЕДОВИХ�ТЕХНОЛОГІЙ»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�виробничої�бази�на�в�л.�Ливарсь�ій,�1,�літ.�«А»�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(А-4726).

4)�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ДІКЕРГОФФ�ЦЕМЕНТ

УКРАЇНА»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючо�о�цілісно�о�май-

ново�о��омпле�с��на�в�л.�Червонопрапорній,�26���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-8099).

5)�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДЖЕНБОРІ�ЮА»�зе-

мельної�ділян�и�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�дівель�офісно�о,�тор�овельно�о,�ви-

робничо�о�призначення�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�20�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7221).

6)�Про�передач��товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Природні�прод��ти»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�цех��(б�дівлі�павільйонів�П-72)�на�в�л.�Бо-

риспільсь�ій,�9���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(Д-2788).

7)�Про�передач��товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«АПОЛЛО»�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-технічної�бази�на�в�л.�Здолб�нівсь�ій,�7-д �

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-20916).

8)�Про�надання�Б�дин���соціально�о�пі�л�вання�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дин���для�тимчасово�о�переб�вання��ромадян�без�визначено�о�місця

проживання�на�в�л.�С�здальсь�ій,�4/6���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-17198).

9)�Про�надання��правлінню���льт�ри,�т�ризм��та�охорони���льт�рної�спадщини�Оболон-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�земельної�ділян�и�для�обсл��ов�вання

б�дівель�та�спор�д�дитячої�ш�оли�мистецтв�№ 5�на�в�л.�Маршала�Малиновсь�о�о,�11-в в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7018).

10)�Про�передач��земельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Прое�т-

Бюро»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлової�б�дівлі�офісно�о�призначення���пров.

Михайлівсь�ом�,�10/2�(літ.�А)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7087).

11)�Про�передач��товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ГЛЕДФАРМ�ЛТД»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о,�адміністративно-офісно�о�б�-

дин���на�в�л.�Алма-Атинсь�ій,�58���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-3755).

12)�Про�передач���ромадянин��Стре�алов��Оле���Анатолійович��земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі�на�в�л.�Івана�Мазепи,�7���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20297).

13)�Про�надання�земельної�ділян�и��ом�нальном��не�омерційном��підприємств��«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний�центр»�Шевчен�івсь�о�о�район��міста�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�полі�ліні�и�на�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�100���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�(А-21274).

14)�Про�передач��товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«К�зня�А»�земельної�ділян-

�и�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо�о��омпле�с��на�в�л.�Ста-

росільсь�ій,�1�(літ.�Ж)���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(А-6723).

15)�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІСТРЕЙТ»�земель-

ної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації�ма�азин��продовольчих�та�непродовольчих

товарів�на�просп.�Лісовом�,�4�(літ.�А)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21913).

2.�Поновлення�до�оворів�оренди:

1)�Про�поновлення�підприємств��з�іноземними�інвестиціями�«Ма�Дональдз�Ю�рейн�ЛТД»

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�за��сочної�швид-

�о�о�обсл��ов�вання�на�просп.�Мос�овсь�ом�,�12-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�ньо�о�(А-19363).

2)�Про�поновлення��ооператив��по�б�дівництв��та�е�спл�атації� індивід�альних��аражів

«Кооперативна-2»�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

�аражів�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,�4-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21432).
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3)�Про�поновлення�приватній�фірмі�«ВЛАДА»�до�оворів�оренди�земельних�діляно��для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��афе-ма�азин��на�в�л.�Стецен�а,�21���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�них�(А-15977).

4)�Про�поновлення�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ТУТКОВСЬКИЙ»�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�зони�відпочин���та

від�ритої�автостоян�и�на�в�л.�Д�бровиць�ій,�28�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-21866).

5)�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Автоб�д�омпле�с-К»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-

виробничих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Резервній,�8-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�ньо�о�(А-21845).

6)�Про�поновлення�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«Київсільеле�тро»�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на

в�л.�Льва�Толсто�о,�55-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-19394).

7)�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ЄВРОЛІФТ�СЕРВІС»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�виробни-

чої�бази�на�в�л.�Радистів,�64�(літера�А)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21796).

8)�Про�поновлення�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«МТС�УКРАЇНА»�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�нежитлових�б�дівель�під�центр�мобіль-

но�о�зв’яз���з�подальшими�е�спл�атацією�та�обсл��ов�ванням�на�просп.�Перемо�и,�49/2

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-19447).

9)�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«КОЛОС�АГРОТЕХСЕР-

ВІС»�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�центр��реабілі-

тації�та�рела�сації�з�ма�азинами�та�офісами�на�перетині�в�лиці�Костянтинівсь�ої�та�Верх-

ньо�о�Вал����Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21602).

10)�Про�поновлення�обсл��ов�ючом��авто�аражном���ооператив��«Ж�ляни»�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�на�просп.�Повітро-

флотсь�ом�,�59���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21655).

3.�Зміна�вид��ви�ористання:

1)�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�товариства�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«МЕЛВІКС»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��ромадсь�о�о,�тор-

�овельно-офісно�о,�житлово�о,��отельно�о��омпле�с��з�підземним�та�наземним�пар�ін�а-

ми�та�для�бла�о�строю�ландшафтної�зони�на�перетині�в�л.�Борща�івсь�ої�та�просп.�По-

вітрофлотсь�о�о���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22089).

2)�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�товариства�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«АРТІГАС»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�та�тор-

�овельно�о��омпле�с��на�в�л.�Рев�ць�о�о�(перетин�з�в�л.�Вишня�івсь�ою)���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�(А-22143).

3)�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СОЛЛУР»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-ді-

лово�о�центр��ба�атоф�н�ціонально�о�призначення�на�перетині�в�л.�Маршала�Малинов-

сь�о�о�та�просп.�Оболонсь�о�о�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�(А-22087).

4.�По�одження�технічної�до��ментації:

1)�Про�по�одження�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян-

�и�на�просп.�Перемо�и,�42���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЗАВОД�СВІТЛОЧУТЛИВИХ�МАТЕРІАЛІВ�«ФОТОН»�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-офісно�о��омпле�с��з�тор�овими

приміщеннями,�приміщеннями�соціальної�інфрастр��т�ри�та�підземним�пар�ін�ом�зі�зне-

сенням�існ�ючих�нежитлових�б�дівель�(А-21735).

5.�Продаж:

1)�Про�продаж�земельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�спільном�

��раїнсь�о-амери�ансь�ом��підприємств��«ТАРАС»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

нежитлово�о�б�дин��-�афе�на�в�л.�Артема,�82���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-

0946).

2)�Про�продаж�земельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«СД-ВІС-

ТА»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�дин���на�в�л.�Са�са�ансь�о-

�о,�111-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1277).

3)�Про�продаж�земельної�ділян�и�приватном��а�ціонерном��товариств��«ІНСТИТУТ�РЕ-

ПРОДУКТИВНОЇ�МЕДИЦИНИ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлової�б�дівлі�ме-

дично�о�призначення�на�в�л.�Ба��ов�тівсь�ій,�1�(літ.�Р-2)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Є-1302).

6.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�спертної��рошової�оцін�и:

1)�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�спертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1299).

2)�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�спертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1292).

3)�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�спертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1297).

4)�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�спертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1233).

7.�Поділ�земельної�ділян�и:

1)�Про�поділ�земельної�ділян�и,�що�переб�ває�в�оренді�ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»�на�в�л.�Виш�ородсь�іи,�45���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�та�внесення�змін�до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�06.12.2005�№ 85-

6-00234�(зі�змінами,�внесеними���одою�від�15.05.2007�№ 85-6-00324)�(А-21406).

2)�Про�поділ�земельної�ділян�и,�що�переб�ває�в�оренді��ромадянина�П�ри�а�Оле�сан-

дра�Семеновича,�та�передач����власність�земельної�ділян�и�для�ведення�садівництва�на

в�л.�Садовій,�59,�діл.�72���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-20203)

8.�Громадяни:

1)�Про�передач���ромадянин��Каденю���Леонід��Костянтинович����власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Залежном�,�49-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-19386).

2)�Про�передач���ромадянин��Самофалов��В’ячеслав��Михайлович����приватн��влас-

ність�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�39���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-18474).

3)�Про�передач���ромадянці�Платонен�о�Ларисі�Ми�олаївні���приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�27���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-10113).

4)�Про�передач���ромадянці�М�сі�Юлії�Михайлівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Радянсь�ом�,�3-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8495).

5)�Про�передач���ромадянин��Аврамен���Оле���Ми�олайович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Дібровній,�8-ж���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21643).

6)�Про�передач���ромадянці�Сідлярен�о�О�сані�Іванівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Комсомольсь�ій,�72-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8417).

7)�Про�передач���ромадянці�Грищен�о�Оле�сандрі�Гри�орівні���приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�22���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-10965).

8)�Про�передач���ромадянці�Є�оровій�Ользі�Ул’янівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�82-в�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(А-22014).

9)�Про�передач���ромадянці�Жеребч���Лілії�Борисівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д���пров.�Садовом�,�46���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21648).

10)�Про�передач���ромадянці�Ковален�о�Ірині�Іванівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�ведення�індивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Леніна,�105���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-11586).

11)�Про�передач���ромадянин��Мельні���Сер�ію�Я�ович����приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�77-д���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-10787).

12)�Про�передач���ромадянин��К�дрявчен���Ми�олі�Оле�сандрович����приватн��влас-

ність�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Героїв�війни,�9-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8415).

9.�Приватизація:

1)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�Лазорен�о�Юлії�Валеріївні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Комсомольсь�ій,�26���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-8791).

2)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�Філатовій�Вірі�Валентинівні�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель� і�спор�д�на�в�л.

Л��овій,�82-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9349).

3)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянин��Іванов��Сер�ію�Інно�ентійович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Червоноарміись�іи,�6-д���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-8784).

4)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянам�Ше��ров��Оле�сію�Володимирови-

ч��та�Козинсь�ом��Костянтин��Сер�ійович��для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цимбалів�Яр,�14���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�(П-9251).

5)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�Костю��Вірі�Сер�іївні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Підбір-

ній,�8���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9335).

6)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�Дол�ій�Наталії�Василівні�для�б�дів-

ництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Карла

Мар�са,�49���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9393).

7)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянам�Косен���Валентин��Іванович�,�Ко-

сен���Володимир��Іванович��та�Косен�о�Валентині�Оле�сандрівні�для�б�дівництва� і�об-

сл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лютневій,�35���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9337).

8)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�Лалі�Олені�Ми�олаївні�для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вчитель-

сь�ій,�24���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9279).

9)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�Остапч���Валентині�Василівні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ка-

м’янець-Подільсь�ом�,�25���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9305).

10)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянам�Сиво�онь�Тетяні�Анатоліївні�та�Си-

во�оню�Антон��Оле�ович��для�б�дівництва� і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,�3���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-

9177).

11)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянам�Денисен���Василю�Федорович�

та�Денисен���Оле�сію�Васильович��для�б�дівництва� і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Горь�о�о,�36���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9244).

12)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянам�Грець�ій�Тамарі�Оле�сіївні,�Грець-

�ом��Ми�олі�Іванович�,�Грець�ій�Марії�Дмитрівні�та�Стр���Яні�Ми�олаївні�для�б�дівництва

і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель� і�спор�д�на�в�л.�Лисо�ір-

сь�ій,�29-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9178).

13)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянам�Т�ачов��Ми�олі�Ми�олайович��та

Перебийніс�Оле�сандрі�Павлівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Сосновій,�40���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-

9363).

14)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянин��Терентьєв��Іван��Тимофійович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�А�адемі�а�Кащен�а,�31-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9227).

15)�Про�приватизацію��ромадянин��Козачен���Оле���Гри�орович��земельної�ділян�и�для

б�дівництва� і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель� і�спор�д�на�в�л.

Оле�сандрівсь�ій,�9-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(П-1670).

16)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянин��Костючен���Єв�енію�Віталійови-

ч��для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Вчительсь�ій,�24-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9278).

17)�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадян�ам�Хижня��Олені�Іванівні�та�Моще-

но��Аллі�Іванівні�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Постовій,�6���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9215).

10.�Надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю:

1)�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��П��ач��Дмитр��Геор�ійович��на�в�л.�Шевчен�а,�46-а���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-25157).

2)�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Озерном��Андрію�Сер�ійович��на�в�л.�Набережній,�24-а���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25404).

3)�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-
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ної�ділян�и��ромадянці�Ліщен�о�Людмилі�Гри�орівні�на�в�л.�Федь�овича,�59���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-25298).

11.�Відмова���наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю:

1)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26019).

2)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25989).

3)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25991).

4)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-25988).

5)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-25990).

6)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26017).

7)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянин��Мороз��Іван��Анатолійович����мі�рорайоні�Ж�ляни���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-26016).

8)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельних�діляно��товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ОСКА�1»�для�е�спл�ата-

ції�автостояно��на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�16-24���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�

(К-26072).

9)�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и��ромадянці�Назарен�о�Тамарі�Андріївні�на�в�л.�Моринець�ій,�13���По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-24337).

10)�Про�відмов���ромадянці�Гол�б�Світлані�Оле�сіївні���наданні�дозвол��на�розроблен-

ня�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�індивід�аль-

но�о��араж��(А-21751).

12.�Внесення�змін:

1)�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Є-1294).

2)�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�3�липня�2014�ро���№ 23/23

«Про�затвердження�технічної�до��ментації�з�нормативної��рошової�оцін�и�земель�міста�Ки-

єва»�(А-22146).

13.�Про�розірвання�до�овор��оренди:

1)�Про�розірвання�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«Холдин�ова��омпанія�«Київ-

місь�б�д»�до�оворів�оренди�земельних�діляно��№ 91-6-00654�від�21.05.2007,�№ 91-6-00653

від�21.05.2007,�№ 91-6-00630�від�03.03.2007�(А-21023).

2)�Про�розірвання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�06.09.2005�№ 79-6-00347�(з

�рах�ванням�додат�ової���оди�про�внесення�змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00770)�(А-21550).

3)�Про�розірвання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�06.09.2005�№ 79-6-00346�(з

�рах�ванням�додат�ової���оди�про�внесення�змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00769)�(А-21552).

4)�Про�розірвання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�06.09.2005�№ 79-6-00348�(з

�рах�ванням�додат�ової���оди�про�внесення�змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00771)�(А-21553).

14.�Відмова���передачі:

1)�Про�відмов����передачі�земельної�ділян�и���власність��ромадянці�Козловій�Раїсі�Ми-

хайлівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Чабанівсь�ій,�16���Голосїївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-14018).

2)�Про�відмов��в�передачі��ромадянин��Літвінч����Анатолію�Володимирович����приват-

н��власність�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Передовій�45-д���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва

(Доп.�Картавий�І.Л.).

15.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю:

1)�Про�затвердження�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Держав-

ном��підприємств��«Національний�а�адемічний�драматичний�театр�імені�Івана�Фран�а»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель��араж��театр��(майстерні,�бо�си)�та�існ�ючої�ав-

тостоян�и�сл�жбово�о�автотранспорт��на�в�л.�Ямсь�ій,�68���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-4721).

16.�Про�припинення�права��орист�вання:

1)�Про�припинення��ом�нальном��підприємств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин-

�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�права�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою�на�в�л.�Зла-

то�стівсь�ій,�14-18���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києві�(А-22088).

2)�Про�припинення��ом�нальном��підприємств��«Київсь�ий�метрополітен»�права��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�на�Ам�рсь�ій�площі���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-21734).

17.�Про�надання�дозвол�:

1)�Про�надання�дозвол��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВМЛИН»�на

передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд��товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Стан-

дарт�Б�д»�для�б�дівництва�виробничої�бази�для�перенесення�об’є�тів�з�зони�заб�дови�за-

лізнично-автомобільно�о�та�Подільсь�о�о�мостових�переходів�через�р.�Дніпро���м.�Києві,

її�подальших�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�на�в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(К-25372).

22.�Різне.

1)�Інформація�начальни�а��ом�нальної�ор�анізації�«Інстит�т�Генерально�о�план��м.�Ки-

єва»�Броневиць�о�о�Сер�ія�Петровича�та�президента�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�ра-

їни�Г�са�ова�Володимира�Ми�олайовича�щодо�розроб�и�ново�о�Генерально�о�план��роз-

вит���міста�Києва�та�примісь�ої�зони�до�2025�ро��.

2)� Інформації�заст�пни�а��олови�Національної�поліції�У�раїни —�начальни�а�ГУ�Націо-

нальної�поліції���м.�Києві�Крищен�а�А.Є.�та�першо�о�заст�пни�а�про��рора�міста�Києва�Ва-

лендю�а�О.С.�щодо�розслід�вання��римінальної�справи�по�фа�т���мисно�о�вбивства�бій-

ця�12-�о�батальйон��Артема�Приходь�а.
Київський міський голова

В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту 

м. Києва на 2016 рік
Розпорядження № 42 від 29 січня 2016 року

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаці#
ях», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підго#
товки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів
України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» та з
метою забезпечення виконання заходів та завдань у сфері цивільного захисту, спрямованих на підвищення
рівня захисту населення і територій міста Києва від надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха#
рактеру:

1.�Затвердити�План�основних�заходів�цивіль-

но�о�захист��м.�Києва�на�2016�рі��(далі�— План

заходів),�що�додається.

2.�Затвердити�План��омпле�т�вання�Навчаль-

но-методично�о�центр��цивільно�о�захист��та

безпе�и�життєдіяльності�міста�Києва�з�навчан-

ня��ерівно�о�с�лад��та�фахівців,�діяльність�я�их

пов’язана�з�ор�анізацією�і�здійсненням�захо-

дів�з�питань�цивільно�о�захист��на�2016�рі�,�що

додається.

3.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій:

3.1.�Розробити�до�31��р�дня�2015�ро���на

основі�План��заходів�плани�основних�заходів

цивільно�о�захист��на�2016�рі��відповідно�до

своїх�повноважень.�Копії�зазначених�до��-

ментів�надати�до�Департамент��місь�о�о�бла-

�о�строю�та�збереження�природно�о�сере-

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

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

ції).

3.2.�Звіти�про�ви�онання�План��заходів�на-

давати�до�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�що�вар-

тально�до�першою�числа�першо�о�місяця�на-

ст�пно�о��вартал�.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

каналізаційних мереж приватного акціонерного товариства
«НЕО ВІТА»

Розпорядження № 45 від 01 лютого 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь#

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери#
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін#
фраструктури», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (листи від 23 жовт#
ня 2015 року № 297, від 09 листопада 2015 року № 211 та витяг з протоколу позачергових загальних зборів ак#
ціонерів від 15 вересня 2014 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних ме#
реж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»��аналізаційні�мережі

приватно�о�а�ціонерно�о�товариства�«НЕО�ВІ-

ТА»�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,

визначених�У�одою�про�передач��в��правління

від�ритом��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�майна,�що�є��о-

м�нальною�власністю�територіальної��ромади

міста�Києва�від�20�листопада�2003�ро���(в�ре-

да�ції�до�овор��на�володіння�та��орист�вання

майном�територіальної��ромади�міста�Києва

від�01��р�дня�2006�ро��),�я�а���ладена�між�ВАТ

«АК�«Київводо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі��аналізаційних�мереж,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва магістральних 

теплових мереж Державної науково#педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського

Розпорядження № 46 від 01 лютого 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пе#

редачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 ве#
ресня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи звернення Державної науково#педагогічної бібліотеки України імені В. О. Су#
хомлинського (лист від 04 грудня 2014 року № 205) та постанову Президії Національної академії педагогіч#
них наук України від 19 червня 2014 року № 1#7/6#188 «Щодо погодження передачі об’єктів теплопостачан#
ня з обладнанням та інженерними мережами від Державної науково#педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського до комунальної власності територіальної громади м. Києва в управління ПАТ «Київ#
енерго», з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій ор#
гану місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

ма�істральні�теплові�мережі�Державної�на��о-

во-педа�о�ічної�бібліоте�и�У�раїни�імені�В.�О.

С�хомлинсь�о�о�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та

на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реаліза-

ції�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер-

�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я��

��ладено�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ти�заходів�щодо�приймання —�передачі�ма�іс-

тральних�теплових�мереж,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�на��мовах,�визна-

чених�У�одою.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття та передачу об’єктів теплопостачання 
з обладнанням жилого будинку № 20 

на вул. Гарматній у Солом’янському районі
Розпорядження № 47 від 01 лютого 2016 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь#
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери#
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін#
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 10 грудня 2014 року № 056/24#10574, з метою належної екс#
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилого будинку № 20
на вул. Гарматній у Солом’янському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«Київенер�о»

об’є�ти�теплопостачання�з�обладнанням�жи-

ло�о�б�дин���№ 20�на�в�л.�Гарматній���Соло-

м’янсь�ом��районі,�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалі-

зації�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер-

�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я��

��ладено�між�АЕК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

зом�з��ом�нальним�підприємством�з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»�забезпе-

чити�в��становленом��поряд���прийняття�та

передач��об’є�тів�теплопостачання�з�облад-

нанням,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про організаційно#правові заходи, пов’язані 
з наданням адміністративних послуг у сферах державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб у межах міста Києва, 

а також наданням відомостей 
з Державного земельного кадастру

Розпорядження № 48 від 01 лютого 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра#

їні», «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів
України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — під#
приємців та громадських формувань», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз#
ширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,
з метою забезпечення надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на не#
рухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, реєстрації та зняття з реєстра#
ції місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста Києва, а також надання відомостей з Держав#
ного земельного кадастру:

1.�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

міністрації)�здійснювати�повноваження�що-

до�державної�реєстрації�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та� їх�обтяжень�(�рім�ре-

чових�прав�та�їх�обтяжень�на�земельні�ді-

лян�и).

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснювати:

повноваження�щодо�державної�реєстрації

речових�прав�та�їх�обтяжень�на�земельні�ділян-

�и;

з�01�березня�2016�ро���надання�відомостей

з�Державно�о�земельно�о��адастр�.

3.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

забезпечити�здійснення�повноважень�щодо

державної�реєстрації�юридичних�осіб,�фізичних

осіб —�підприємців,��рім�юридичних�осіб,�здійс-

нення�державної�реєстрації�я�их�по�ладається

на�Міністерство�юстиції�У�раїни,�йо�о�територі-

альні�ор�ани�та�районні���містах��правління�юс-

тиції;

з�04��вітня�2016�ро���здійснювати�реєстра-

цію�та�зняття�з�реєстрації�місця�проживання/пе-

реб�вання�фізичних�осіб;

з�04��вітня�2016�ро���здійснювати�передач�

інформації�та/або�внесення���встановленом�

за�оном�поряд���відомостей�про�реєстрацію

та�зняття�з�реєстрації�місця�проживання/пере-

б�вання�до�Єдино�о�державно�о�демо�рафіч-

но�о�реєстр�.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

розробити�та�подати�на�затвердження�в��ста-

новленом��поряд��:

до�05�люто�о�2016�ро���прое�т�розпоряджен-

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

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

внесення�змін�до�Положення�про�Департамент

�ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)»;

до�25�березня�2016�ро���прое�т�розпоря-

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

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

ції)�«Про�внесення�змін�до�стр��т�ри�Департа-

мент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»;

до�25�березня�2016�ро���прое�т�штатно�о

розпис��за�по�одженням�з�Департаментом�фі-

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

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

5.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�розробити�та

подати�на�затвердження�в��становленом��по-

ряд��:

до�05�люто�о�2016�ро���Київсь�ій�місь�ій�ра-

ді�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

внесення�змін�до�Положення�про�Департамент

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)»;

до�25�березня�2016�ро���Київсь�ом��місь�о-

м���олові�прое�т�розпорядження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�«Про�внесення�змін�до�стр��-

т�ри�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації);

до�25�березня�2016�ро���прое�т�штатно�о

розпис��за�по�одженням�з�Департаментом�фі-

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

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

6.�Департамент��(Центр�)�надання�адмініс-

тративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�розробити�та�подати�на�затверджен-

ня�в��становленом��поряд��:

до�05�люто�о�2016�ро���Київсь�ій�місь�ій�ра-

ді�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

внесення�змін�до�Положення�про�Департамент

(Центр)�надання�адміністративних�посл���ви-

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

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

до�25�березня�2016�ро���прое�т�розпоря-

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

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

ції)�«Про�внесення�змін�до�стр��т�ри�Департа-

мент��(Центр�)�надання�адміністративних�по-

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

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

до�25�березня�2016�ро���прое�т�штатно�о

розпис��за�по�одженням�з�Департаментом�фі-

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

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

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

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

жавної�адміністрації)�розробити�та�подати�на

затвердження�в��становленом��поряд��:

до�10�березня�2016�ро���зміни�до�за�альної

чисельності�працівни�ів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�в�том��числі�апарат��ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої

п�н�том�2�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

�р�дня�2014�ро���№ 741/741�«Про��поряд��-

вання�діяльності�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)»;

до�21�березня�2016�ро���зміни�до�розпоря-

дження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�14�ве-

ресня�2015�ро���№ 636�«Про�затвердження��ра-

ничної�чисельності�працівни�ів�стр��т�рних�під-

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

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

ції)»;

до�21�березня�2016�ро���зміни�до�розпоря-

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

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

ції)�від�30��вітня�2014�ро���№ 549�«Про�затвер-

дження��раничної�чисельності�працівни�ів�та

ре�омендаційно�о�перелі����правлінь,�відділів,

інших�стр��т�рних�підрозділів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій».

8.�Доповнити�додато��4�до�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�31

січня�2011�ро���№ 121�«Про�реалізацію�район-

ними�в�місті�Києві�державними�адміністраці-

ями�о�ремих�повноважень»,�новим�п�н�тами

40,�41�та�о�о�зміст�:

«40)�здійснення�повноважень�щодо�реєстра-

ції�та�зняття�з�реєстрації�місця�проживання/пе-

реб�вання�фізичних�осіб;

41)�здійснення�передачі�інформації�та/або

внесення���встановленом��за�оном�поряд���ві-

домостей�про�реєстрацію�та�зняття�з�реєстра-

ції�місця�проживання/переб�вання�до�Єдино�о

державно�о�демо�рафічно�о�реєстр�.».

9.�До�01��вітня�2016�ро����оловам�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій�затверди-

ти�зміни�до�стр��т�ри�і�чисельності�та�штатні

розписи�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій�за�по�одженням�з�Київсь�им�місь-

�им��оловою�після�попередньої�е�спертизи��

Департаменті�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

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

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

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

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�Департамент��(Цен-

тр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�Департамен-

т��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),��оловам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій:

вжити�заходів,�необхідних�для�реалізації�на

території�міста�Києва�за�онів�У�раїни�«Про�вне-

сення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень»�та�дея�их�інших�за�онодавчих

а�тів�У�раїни�щодо�децентралізації�повнова-

жень�з�державної�реєстрації�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»,�«Про�внесен-

ня�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��реєс-

трацію�юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�під-

приємців»�та�дея�их�інших�за�онодавчих�а�тів

У�раїни�щодо�децентралізації�повноважень�з

державної�реєстрації�юридичних�осіб,�фізичних

осіб —�підприємців�та��ромадсь�их�форм�вань»,

«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодавчих�а�-

тів�У�раїни�щодо�розширення�повноважень�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання�та�оптимізації

надання�адміністративних�посл��»;

щоп’ятниці�до�30�червня�2016�ро���інформ�-

вати�Департамент�(Центр)�надання�адміністра-

тивних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�про�ви�онання�цьо�о�розпорядження.

11.�Департамент��(Центр�)�надання�адмініс-

тративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�щопонеділ�а�до�30�червня�2016�ро��

інформ�вати�Київсь�о�о�місь�о�о��олов��про�хід

ви�онання�цьо�о�розпорядження.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко
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Про внесення змін до персонального складу конкурсної комісії 
з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) — 
Головного архітектора міста Києва

Розпорядження № 52 від 01 лютого 2016 року
Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про архітектурну діяльність», Порядку проведен'

ня конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Мі'
ністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 та у зв’язку з кадровими змінами:

Внести�зміни�до�персонально�о�с�лад���он-

��рсної��омісії�з�проведення��он��рс��на�замі-

щення�ва�антної�посади�дире�тора�Департа-

мент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації) —�Головно�о

архіте�тора�міста�Києва,�затверджено�о�розпо-

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

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

трації)�від�01��р�дня�2015�ро���№ 1162�(в�ре-

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

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

ної�адміністрації)�від�22��р�дня�2015�ро��

№ 1232),�ви�лавши�йо�о�новій�реда�ції,�що�до-

дається.
Голови В. Кличко

Про передачу функцій замовника будівництва 
середньої загальноосвітньої школи 

на розі вул. Лебедєва'Кумача і вул. Землячки 
(вул. Т. Яблонської) у Солом’янському районі

Розпорядження № 54 від 02 лютого 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, ско'
рочення термінів будівництва та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу міс'
цевого самоврядування:

1.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�в��становленом��по-

ряд���передати��ом�нальном��підприємств�

з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»)�ф�н�ції�замовни�а�б�дівництва�се-

редньої�за�альноосвітньої�ш�оли�на�розі�в�л.

Лебедєва-К�мача� і� в�л.�Земляч�и� (в�л.�

Т.�Яблонсь�ої)���Солом’янсь�ом��районі�та�всі

до��менти,�я�і�засвідч�ють�права�замовни-

�а,�обся�и�незавершено�о�б�дівництва�на

момент�передачі,�прое�тно-�ошторисн�,�до-

�овірн�,�б�х�алтерсь���до��ментацію,�до��-

ментацію,�пов’язан��з�проведенням�проце-

д�р�за��півель,�обладнання�і�матеріали,�при-

дбані�для��омпле�тації�об’є�та,�та�інформа-

цію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснення�від-

повідно�до�за�онодавства�по�цьом��об’є�т�.

2.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановле-

ном��поряд��:

2.1.�У�разі�необхідності�забезпечити��о-

ри��вання�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації.

2.2.�Визначити�підрядн��б�дівельн��ор�а-

нізацію�відповідно�до�вимо��за�онодавства.

2.3.�Забезпечити�проведення�б�дівельних

робіт.

2.4.�Під�час���ладання�до�овор��підряд�

на�ви�онання�робіт�з�б�дівництва�об’є�та

обов’яз�ово�передбачити��мови�щодо�на-

дання�підрядною�ор�анізацією��арантій�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

2.5.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

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

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

ро���№ 1051/1051.

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

�становленом��поряд��.

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

�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�надати�в��становленом�

поряд���до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

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

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

трації)�пропозиції�до�про�рам�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�

та�наст�пні�ро�и�по�об’є�т�,�зазначеном���

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

робіт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію

майно�в��становленом��поряд���зарахов�є-

ться�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

6.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

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

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

міністрації)�від�11�вересня�2007�ро���№ 1183

«Про�прое�т�вання�та�б�дівництво�середньої

за�альноосвітньої�ш�оли�на�розі�в�л.�Лебе-

дєва-К�мача�і�в�л.�Земляч�и�(в�л.�Т.�Яблон-

сь�ої)���Солом’янсь�ом��районі».

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника реконструкції будівлі 
дитячого дошкільного закладу на вул. Дегтярівській. 43'а 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 55 від 02 лютого 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, ско'
рочення термінів будівництва та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу міс'
цевого самоврядування:

1.�Управлінню�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання�Шевчен�івсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції�в��становленом��поряд���передати��о-

м�нальном��підприємств��з�питань�б�дів-

ництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-

УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»)

ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�б�дівлі�ди-

тячо�о�дош�ільно�о�за�лад��на�в�л.�Де�тярів-

сь�ій,�43-а���Шевчен�івсь�ом��районі�міста

Києва�та�всі�до��менти,�я�і�засвідч�ють�пра-

ва�замовни�а,�обся�и�незавершено�о�б�дів-

ництва�на�момент�передачі,�прое�тно-�ош-

торисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��мен-

тацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�проведен-

ням�процед�р�за��півель,�обладнання�і�ма-

теріали,�придбані�для��омпле�тації�об’є�та,

та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійс-

нення�відповідно�до�за�онодавства�по�цьо-

м��об’є�т�.

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

ном��поряд��:

2.1.�У�разі�необхідності�забезпечити��ори-

��вання�прое�тно-�ошторисної�до��ментації.

2.2.�Визначити�підрядн��б�дівельн��ор�а-

нізацію�відповідно�до�вимо��за�онодавства.

2.3.�Забезпечити�проведення�б�дівельних

робіт.

2.4.�Під�час���ладання�до�овор��підряд�

на�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�об’є�та

обов’яз�ово�передбачити��мови�щодо�на-

дання�підрядною�ор�анізацією��арантій�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

2.5.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

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

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

ро���№ 1051/1051.

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

�становленом��поряд��.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.12.2015�№�1162

в�реда�ції�розпорядження

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

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

01.02.2016�№�52)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) — Головного архітектора міста Києва

СПАСИБКО

Оле�сандр�Валерійович

БОНДАРЕНКО�

Володимир�Володимирович

ВЕЛИЧКО

О�сана�Володимирівна

ГЕОРГЕ

Катаріна

ГУСАКОВ

Володимир�Ми�олайович

ДЬОМІН

Ми�ола�Мефодійович

ЖЕЖЕРІН�

Вадим�Борисович

КОЗЛОВСЬКИЙ

Оле�сандр�Володимирович

КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА�

Наталія�Ми�олаївна

КУЛЕБА

Єв�енія�Анатоліївна

ЛІШАНСЬКИЙ�

Єв�ен�Юхимович

МАЛАШКІН�

Ма�сим�Анатолійович

НУДЕЛЬМАН

Володимир�Ілліч

ПРОКОПІВ

Володимир�Володимирович

РЕЗНІКОВ

Оле�сій�Юрійович

СЛАЙФЕР

Алан

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

ції,��олова��он��рсної��омісії

�ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар��он-

��рсної��омісії

представни��Реанімаційно�о�Па�ет��Реформ�(за�з�одою)

�рбаніст�(за�з�одою)

Президент�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни�(за

з�одою)

член�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни�(за�з�одою)

�олова�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и

архіте�торів�У�раїни�(за�з�одою)

дире�тор�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви-

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

державної�адміністрації)

старший�на��овий�співробітни��Державно�о�на��ово-до-

слідно�о�інстит�т��теорії�та�історії�архіте�т�ри�та�містоб�д�-

вання,�завід�вач�лабораторії�архіте�т�ри�та�дизайн��Інсти-

т�т��проблем�с�часно�о�мистецтва�Національної�а�адемії

мистецтв�У�раїни�(за�з�одою)

�ерівни���ромадсь�ої�ор�анізації�«Місто-Сад»�(за�з�одою)

член�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни,�член�

Спіл�и��рбаністів�У�раїни�(за�з�одою)

заст�пни��Міністра�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва

та�житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни —��ерівни�

апарат�

член�Президії�У�раїнсь�ої�а�адемії�архіте�т�ри�(за�з�одою)

заст�пни��місь�о�о��олови —��се�ретар�Київсь�ої�місь�ої

ради�(за�з�одою)

радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(на��ромадсь�их�за-

садах)�(за�з�одою)

�ерівни��прое�т��підтрим�и�приватизації�землі�в�У�раїні

А�енції�Спол�чених�Штатів�Амери�и�з�міжнародно�о�розвит-

���(USAID)�(за�з�одою)

СТАРОСТЕНКО�

Ганна�Ві�торівна

СТЕКЛЕНЬОВА

Тетяна�Анатоліївна

ЯКОВЛЄВА

Оль�а�Володимирівна

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації

заст�пни���ерівни�а�апарат��—�начальни���правління�по

роботі�з�персоналом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

заст�пни��начальни�а�юридично�о��правління�апарат�

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

�ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про відновлення навчально�виховного процесу у позашкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

Розпорядження № 58 від 05 лютого 2016 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», листа Голов�

ного управління Дєржсанепідслужби у м. Києві від 05 лютого 2016 року № 506 та враховуючи позитивну динаміку зниження на по�
точному тижні рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей віком до 17 років:

1.�Відновити�навчально-виховний�процес���позаш�іль-

них�та�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладах�міста�Ки-

єва�всіх�форм�власності�та�підпоряд��вання�з�06�люто-

�о�2016�ро��.

2.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви-

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

�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити�під�отов���всіх�позаш�ільних�та�за-

�альноосвітніх�навчальних�за�ладів�міста�Києва�до�віднов-

лення�роботи�з�дотриманням�санітарно-�і�ієнічно�о�та

протиепідемічно�о�режим�.

2.2.�Не�доп�с�ати�до�відвід�вання�позаш�ільних�та�за-

�альноосвітніх�навчальних�за�ладів�міста�Києва�дітей�та

ви�ладачів�з�озна�ами��острих�респіраторних�захворю-

вань.

3.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)�забезпечити�висвітлення�зміст��цьо�о

розпорядження�в�засобах�масової�інформації�в��станов-

леном��поряд��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

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

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

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

�становленом��поряд���до�Департамент��е�ономі�и

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

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

зиції�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и�по�об’є�т�,

зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

5.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�робіт�та

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�майно�в��становле-

ном��поряд���зарахов�ється�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження

по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про організацію у 2016 році харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 59 від 05 лютого 2016 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону Укра�
їни «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження
Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно�технічних навчальних закладах,
операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішення Київської міської ради від 09 жовт�
ня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» та
рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», з метою забезпечення учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, харчу�
ванням:

1.�Районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям:

1.1.�Здійснювати���2016�році�без�оштовне�харч�ван-

ня�з�одноразовим�режимом:

�чнів�1-4��ласів�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів;

�чнів�5-11��ласів:�дітей-сиріт;�дітей,�позбавлених�бать-

�івсь�о�о�пі�л�вання;�дітей�з�особливими�освітніми�по-

требами,�я�і�навчаються���спеціальних�і�ін�люзивних��ла-

сах;��чнів�із�числа�дітей-інвалідів;��чнів�із�сімей,�я�і�от-

рим�ють�допомо���відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

державн��соціальн��допомо���малозабезпеченим�сім’ям»;

�чнів�із�числа�дітей�із�сімей��часни�ів�антитерористич-

ної�операції�та�дітей�із�сімей�за�иблих�(померлих)��час-

ни�ів�антитерористичної�операції.

1.2.�Здійснювати�систематичний��онтроль�за�станом

ор�анізації�харч�вання��чнів���за�альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладах.

1.3.�Визначити�постачальни�ів�прод��тів�харч�вання

та�здійснити�ор�анізаційні�заходи�щодо�своєчасно�о�пос-

тачання�прод��тів�та�надання�посл���з�харч�вання�на-

лежної�я�ості�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратила�чинність,�розпоря-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

від�03�люто�о�2015�ро���№ 67�«Про�ор�анізацію���2015

році�харч�вання��чнів�за�альноосвітніх�навчальних�за-

�ладів�м.�Києва,�заснованих�на��ом�нальній�власності

територіальної��ромади�міста�Києва»;

від�12�червня�2015�ро���№ 567�«Про�внесення�змін�до

підп�н�т��1.1�п�н�т��1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)�від�03�люто�о�2015�ро���№ 67�«Про�ор�а-

нізацію���2015�році�харч�вання��чнів�за�альноосвітніх�на-

вчальних�за�ладів�м.�Києва,�заснованих�на��ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
Г. Пліс

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

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê
296-65-57).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê
296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ¹ 1 ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
Ì. ÊÈªÂÀ (ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, 26, òåë. 512-99-65)

1 1 ïîâåðõ
Çàïîðîæöÿ Ïåò-

ðà âóë., 26
26,50

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÀÏÒÅÊÈ, ÙÎ ÐÅ-
ÀË²ÇÓª ÃÎÒÎÂ² Ë²ÊÈ

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.12.2015

12% 217,28 5758,00

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà ó %

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ-Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 5, òåë. 517-49-33)

1 1 ïîâåðõ
Ëóíà÷àðñüêî-

ãî âóë., 5
3,00

Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó òà ïëàò³æ-
íîãî òåðì³íàëó

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.09.2015

40% 840,00 2520,00

ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ² " ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñ-

ôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ðàéîííî¿ êîòåëüí³ "Âèíîãðàäàð"
çà àäðåñîþ: 04208, ì. Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 34.

ÐÊ "Âèíîãðàäàð" ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ
ìåðåæàìè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà.
Äëÿ âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â êîòåëüí³ ðîçòàøîâàí³ âîäîãð³éí³ êîòëîàãðåãàòè òè-
ïó ÏÒÂÌ-50 ñò. ¹¹ 1-4 òà ïàðîâèé òèïó ÄÊÂÐ 4/13 ñò. ¹ 5, ùî ïðàöþþòü íà ïðèðîä-
íîìó ãàç³, à ó âèïàäêó ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìàçóò ÿê ðåçåðâíå
ïàëèâî. Ùîð³÷íèé îáñÿã âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñòàíîâèòü 480 òèñ. Ãêàë — îá'ºêò
ïåðøî¿ ãðóïè.

Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ º çâà-
ðþâàëüí³, ãàçîð³çàëüí³ ðîáîòè, ìåòàëîîáðîáíèé âåðñòàò, òåõíîëîã³÷í³ ñâ³÷³ äëÿ ïðîäóâàí-
íÿ ãàçîïðîâîä³â, äèçåëü-ãåíåðàòîð, ðîçâàíòàæóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ â ºìíîñòÿõ ìàçóòíî-
ãî ïàëèâà.

Íà òåðèòîð³¿ ÐÊ íàë³÷óºòüñÿ 27 ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ,
³ç íèõ: 4 — íåîðãàí³çîâàíèõ äæåðåë òà 15 — äæåðåë çàëïîâèõ âèêèä³â. Îäíå îðãàí³çî-
âàíå ñòàö³îíàðíå äæåðåëî îáëàäíàíå ïèëîãàçîî÷èñíîþ óñòàíîâêîþ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàíîâèòü 284,473 ò/ð³ê, îáñÿã
âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â — 138 òèñ. ò/ð³ê (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N2O), ìåòà-
íó), ùî óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà ìàçóòó â êîòëîàãðåãàòàõ.

Âåëè÷èíè âèêèä³â íå ïåðåâèùóþòü íîðìàòèâè ãðàíè÷íîäîïóñòèìèõ âèêèä³â çàáðóä-
íþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë, ïîòî÷íèõ òåõíîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â â³ä âè-
ùåïåðåðàõîâàíèõ êîòëîàãðåãàò³â òà ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿
çîíè ³ â ñåëüáèùí³é çîí³.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 04070, ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2,
òåë. (044) 226-20-26.

Ð³øåííÿì Çàãàëüíèõ Çáîð³â Ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Óí³ðåì-Àãðî" (êîä ªÄÐÏÎÓ 31329842) âèð³øåíî çä³éñíèòè âèä³ë ç ÒÎÂ "Óí³ðåì-
Aãpo" (êîä ªÄÐÏÎÓ 31329842, 04071, ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 37/20, îô. 73)
÷àñòèíè ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â äî íîâî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç âèä³ëó ÒÎÂ "Óí³ðåì-Àãðî" ïðèçíà÷åíî Äåðð³êñîíà P. M.

Çàÿâè êðåäèòîð³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 37/20, îô. 73,
òåë. (066) 229-47-61.

Ð³øåííÿì Çàãàëüíèõ Çáîð³â Ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Óí³ðåì-Îéë" (êîä ªÄÐÏÎÓ 34827428) âèð³øåíî çä³éñíèòè âèä³ë ç ÒÎÂ "Óí³ðåì-
Îéë" (êîä ªÄÐÏÎÓ 34827428, 04071, ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 37/20, îô. 73)
÷àñòèíè ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â äî íîâî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç âèä³ëó ÒÎÂ "Óí³ðåì-Îéë" ïðèçíà÷åíî Äåðð³êñîíà P.M.

Çàÿâè êðåäèòîð³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 37/20, îô. 73,
òåë. (066)229-47-61.

24 áåðåçíÿ 2016 ðîêó î 15.10 ñóääåþ ²ùóêîì ². Î. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíî-
ìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, çàë ñóäî-

âîãî çàñ³äàííÿ ¹ 38 ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/23168/15 çà ïîçîâîì Àíòîíîâî¿

Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ íåçà-

êîííèì òà ñêàñóâàòè ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 442 â³ä 30.04.2015

"Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â òà ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-

ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)".

29 áåðåçíÿ 2016 ðîêó îá 11.00 ñóääåþ Ìàçóð À. Ñ. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðà-
òèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à,

çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 124 ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/20501/15 çà ïîçî-

âîì Îëåêñ³ºíêî À. Â. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òðåò³ îñîáè:

Áëàùóê Æ. Ã., âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31.08.2001 ¹ 1820 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåí-

íÿ ïðî ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà".

²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ

ÒÎÂ "ÑÏÅÊÒÐÑÅÐÂ²Ñ-ÒÐÅÉÄ" ïîâ³äîìëÿº ïðî ðåêîíñòðóêö³þ (íîâå áóä³âíèöòâî)

íåæèòëîâîãî áóäèíêó ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà

âóë. Óøèíñüêîãî, 14À ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïî çàê³í÷åííþ ðîá³ò

ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é, îçåëåíåííÿ òà îñâ³òëåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿.

Âòðà÷åíó Äåêëàðàö³þ ïðî ãîòîâí³ñòü îá'ºêòà 

äî åêñïëóàòàö³¿ â³ä 10.04.2014 ð.

¹ KB 142141000172, ââàæàòè íåä³éñíîþ.
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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 46260

2 áåðåçíÿ 2016 ð.
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ÄËß ÒÎÃÎ, àáè çðîáèòè äëÿ êè-
ÿí ñîö³àëüí³ ïîñëóãè ìàêñèìàëü-
íî äîñòóïíèìè òà ïðîñòèìè â îò-
ðèìàíí³,â ñòîëèö³ ïëàíóþòü ñòâî-
ðèòè ªäèíèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð.

«Íà ñüîãîäí³ ïîòð³áíî âèð³-
øèòè ïèòàííÿ ÿê³ñíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ ñîö³àëüíî âðàçëèâî-
ãî íàñåëåííÿ. Ãîëîâíèì çàâäàí-
íÿì ó ðîáîò³ ñëóæá, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ç ãðîìàäÿíàìè, ìàº ñòàòè
ìàêñèìàëüíà äîñòóïí³ñòü òàêî¿
ïîñëóãè òà ïðîñòîòà â ¿¿ îòðè-
ìàíí³. Òîìó âèíèêàº ïèòàííÿ
ùîäî êîìïàêòíîãî ðîçòàøóâàí-
íÿ âñ³õ ñîö³àëüíèõ ñëóæá, ùî
äîçâîëèòü ëþäÿì êîìïëåêñíî
âèð³øóâàòè âñ³ ñîö³àëüí³ ïèòàí-
íÿ. Òàêó ôóíêö³þ íà ñåáå â³çü-
ìóòü ðàéîíí³ ñîö³àëüí³ öåíòðè,
ùî âõîäèòèìóòü äî ªäèíîãî ñî-
ö³àëüíîãî ïðîñòîðó ñòîëèö³»,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Â³í çàóâàæèâ, ùî â òàêèõ öåí-
òðàõ êèÿíè çìîæóòü îôîðìèòè

äîïîìîãó ïðè íàðîäæåíí³ äèòè-
íè, îòðèìàòè ñîö³àëüíèé ñóïðî-
â³ä ñ³ì’¿, çíàéòè ðîáîòó, ïðîéòè
ïðîöåäóðó ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿
òà ñóáñèä³¿, âèçíà÷åííÿ ïîòðå-
áè â íàäàíí³ ñîöïîñëóã òà ñïðè-
ÿííÿ â ¿õ îòðèìàíí³.

Çàïëàíîâàíî, ùî ï³ëîòíèì
ñòàíå Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, â
ÿêîìó ãîòóþòü ïðèì³ùåííÿ äëÿ
ñòâîðåííÿ ªäèíîãî ñîö³àëüíîãî
öåíòðó çà àäðåñîþ: âóë. Ãíàòà
Þðè, 14-Á. Íàðàç³ òðèâàþòü ðî-
áîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ Öåíòðó ç
ïðèáóäîâîþ òðåòüîãî ïîâåðõó äî
áóä³âë³.

Êð³ì òîãî, ïðè óïðàâë³íí³ ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ ïëàíóþòü ðîçì³ñòèòè öåíòð
îáñëóãîâóâàííÿ òà ñòâîðèòè â³ä-
ä³ëåííÿ, ÿêå íàäàâàòèìå êîì-
ïëåêñ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèõ òà ïî-
áóòîâèõ ïîñëóã îñîáàì áåç âè-
çíà÷åíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì òà îñîáàì
ç ïðîáëåìíèõ ñ³ìåé �

Óñ³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè â îäí³é óñòàíîâ³

ßÊ ²ÍÔÎÐÌÓÞÒÜ ó Äåïàðòàìåí-
ò³ ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ,
ç 25 ëþòîãî ðîçïî÷àëîñÿ åëåêòðîí-
íå îáãîâîðåííÿ òà çá³ð ïðîïîçèö³é
â³ä çàö³êàâëåíî¿ ãðîìàäñüêîñò³
ùîäî 11-òè ïðîåêò³â ð³øåíü Êè-
¿âðàäè ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèöü ì³ñòà.

Òàê, âóë. Ê³êâ³äçå ïðîïîíóºòü-
ñÿ ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ óêðà¿íñüêîãî õó-
äîæíèêà Ìèõàéëà Áîé÷óêà, à âóë.
Ìèêîëè Ñêðèïíèêà — îäíîãî ç

íàéâèçíà÷í³øèõ óêðà¿íñüêèõ ïå-
ðåêëàäà÷³â Ìèêîëè Ëóêàøà.

Âóëèö³ Êîòîâñüêîãî òà ïðîâóëêó
Áàêèíñüêèõ êîì³ñàð³â ìîæóòü áóòè
ïðèñâîºí³ ³ìåíà óêðà¿íñüêèõ â³éñü-
êîâèõ ä³ÿ÷³â Àðì³¿ ÓÍÐ Âîëîäèìè-
ðà Ñàëüñüêîãî òà Âàñèëÿ Ñóõåíêà.

Çàïðîïîíîâàíî òàêîæ ïåðåé-
ìåíóâàòè âóë. Ìèêîëè Ëåáåäºâà íà
÷åñòü ²ñè Ìóíàºâà, ÿêèé î÷îëþâàâ
ïðîóêðà¿íñüêèé Ì³æíàðîäíèé ìè-
ðîòâîð÷èé áàòàëüéîí ³ìåí³ Äæî-

õàðà Äóäàºâà òà çàãèíóâ â áîþ ïðè
îáîðîí³ Äåáàëüöåâîãî. Âóëèö³ Ïàâ-
ëà Äèáåíêà òà Ïàâëèêà Ìîðîçîâà
ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåéìåíóâàòè íà
÷åñòü óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ — â³äî-
ìèõ àðõåîëîã³â-äîñë³äíèê³â Îáî-
ëîí³ ²âàíà òà Ãàííè Øîâêîïëÿñ, à
òàêîæ âèäàòíîãî ã³äðîëîãà Àêàäå-
ì³êà Îïïîêîâà. Îêð³ì òîãî, âóë.
Ïðîô³íòåðíó ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåé-
ìåíóâàòè ó Çàáàéê³âñüêó (â³ä íà-
çâè ì³ñöåâîñò³, äå âîíà ðîçòàøî-
âàíà), à ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³í-
ãðàäà — íà ïðîñï. Ñëàâóòèöüêèé.

Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìó-
í³êàö³é ïðîïîíóº êèÿíàì äîëó÷è-
òèñÿ äî ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ, ÿêå â³äáóâàòèìåòüñÿ ó ôîðì³
åëåêòðîííî¿ êîíñóëüòàö³¿ íà îô³-
ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÊÌÄÀ. Òàê, ï³ñ-
ëÿ ðåºñòðàö³¿ íà ñàéò³ ó ðóáðèö³
«Å-Ì²ÑÒÎ» — «Ãðîìàäñüêå îáãî-
âîðåííÿ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â»: http://projects.
kievcity.gov.ua, óñ³ îõî÷³ çìîæóòü
çàëèøèòè ñâ³é «ãîëîñ» — ïîãîäè-
òèñÿ àáî íå ïîãîäèòèñÿ ³ç çàïðî-
ïîíîâàíèìè ïðîåêòàìè, âèñëîâè-
òè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ.

Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ òðè-
âàòèìå ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â (äî
25 êâ³òíÿ 2016 ðîêó) �

Êèÿí çàïðîøóþòü äî îáãîâîðåííÿ 
ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ 11-òè âóëèöü

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìíèöòâà ³í³ö³þº ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ äí³â, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ï³äïðèºìñòâ äî ñèñòåìè
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Äåïàðòà-
ìåíòó Ìàêñèìà Êóçüìåíêà, Êè¿â ìàº ñòàòè ïðèêëà-
äîì äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè ó öüîìó.

«Ìè ãîâîðèìî ïðî ñêîðî÷åííÿ ³ç íèí³øí³õ 277
äî 77 äí³â (àáî 117 äí³â, ÿêùî áóäå âðàõîâàíî ÷àñ íà
çä³éñíåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ, ïóñêîíàëàãî-
äæóâàëüíèõ ðîá³ò òà ââåäåííÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòà-
ö³þ) çàäëÿ ï³äâèùåííÿ ðåéòèíãó Óêðà¿íè â Doing
Business ó 2016 ðîö³ çà ïîêàçíèêîì «Ï³äêëþ÷åííÿ
äî ñèñòåìè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ»,— çàçíà÷èâ Ìàê-
ñèì Êóçüìåíêî.

Â³í òàêîæ íàãàäàâ, ùî ó 2015 ðîö³ Óêðà¿íà çà ïî-
êàçíèêîì «Ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñòåìè åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ» çàéíÿëà 185 ì³ñöå �

Ï³äïðèºìñòâà øâèäøå ï³äêëþ÷àòèìóòü äî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêóðà-
òóðîþ ¹ 4 âèÿâëåíî ôàêò ñàìî-
â³ëüíîãî çàéíÿòòÿ çåìë³ íà îñòðî-
â³ Òðóõàí³â òà íåçàêîííîãî áóä³â-
íèöòâà íà í³é îá’ºêò³â ðåêðåàö³é-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Òàê, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äèðåê-
òîð îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, íå ìàþ÷è æîäíîãî ïðà-
âîâñòàíîâëþþ÷îãî äîêóìåíòà, ñà-
ìîâ³ëüíî çàéíÿâ òåðèòîð³þ ïëî-
ùåþ ìàæå 10 ñîòîê, ùî â³äíîñèòü-
ñÿ äî çåìåëü ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ,òà ñàìîâ³ëüíî çâ³â
íà í³é 2 íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿ.

Çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ äî-
ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåâîþ
ïðîêóðàòóðîþ ñêëàäåíî ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî ï³äîçðó âèíí³é îñîá³ çà
ôàêòîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåä-
áà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 197-1 ÊÊ Óêðà¿íè
(ñàìîâ³ëüíå áóä³âíèöòâî íà ñàìî-
â³ëüíî çàéíÿò³é ä³ëÿíö³).

Íà äàíèé ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ
òðèâàº, âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî

çâåðíåííÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî
çâ³ëüíåííÿ çàçíà÷åíî¿ òåðèòîð³¿ �

ÏÐÎÒßÃÎÌ ñ³÷íÿ-ëþòîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ë³ê-
â³äóâàëè àâàð³éíî-íåáåçïå÷íó
ÿìêîâ³ñòü íà âóëè÷íî-äîðîæí³é
ìåðåæ³ ïëîùåþ áëèçüêî 14 000
êâ. ì. Çîêðåìà ðîáîòè òðèâàëè
íà âóë. Çàáîëîòíîãî, âóë. Âàñèëü-
ê³âñüê³é, âóë. Áåðåçíÿê³âñüê³é,
ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, âóë. Ìà-
ëèíîâñüêîãî, âóë. Ìåëüíèêîâà,
âóë. Ùóñºâà, âóë. Òåë³ãè, âóë. Áàëü-
çàêà, âóë. Äðàéçåðà, âóë. Ìèëî-
ñëàâñüê³é, âóë. Ãîðáóíîâà, âóë.
Øîëîì-Àëåéõåìà, Ê³ëüöåâ³é äî-
ðîç³, Ñòîëè÷íîìó øîñå, Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêîìó ïðîñïåêò³, âóë.
Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, âóë. Äàðâ³-
íà, Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³, âóë.
Ñòåïàí÷åíêà òîùî.

Çàçíà÷èìî, ùî íàðàç³ äîðîæ-
íèêè çàê³í÷èëè ñåçîííå îáñòå-
æåííÿ äîð³ãòà âóëèöü ì³ñòà.Çà éî-
ãî ðåçóëüòàòàìè áóäå ñêëàäåíî
ãðàô³ê ïîòî÷íîãî òà ñåðåäíüîãî
ðåìîíòó ìàã³ñòðàëåé. Âñüîãî ïðî-
òÿãîì ðîêó àâòîäîð³âö³ ïëàíó-

þòü îíîâèòè ïîíàä 330 òèñ. êâ.
ì äîð³ã.

Êð³ì òîãî, öüîãîð³÷ íà 44-õ
îá’ºêòàõ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìå-
ðåæ³ çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ
ðîá³ò ç êàïðåìîíòó òà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ �

Êè¿âàâòîäîð³âö³ çàê³í÷èëè ñåçîííå
îáñòåæåííÿ ìàã³ñòðàëåé

Ïðîêóðàòóðà çàö³êàâèëàñÿ íåçàêîííèì
áóä³âíèöòâîì íà Òðóõàíîâîìó
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