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Ñï³âàëè òà Íàä³¿ àïëîäóâàëè

Ïåðåä ïî÷àòêîì ïëåíàðíîãî çà-
ñ³äàííÿ 10 áåðåçíÿ,ÿêå,íàãàäàºìî,
ôîðìàëüíî º ïðîäîâæåííÿì çàñ³-
äàííÿ 3 áåðåçíÿ, äî äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè çâåðíóâñÿ ìåð ñòîëèö³ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.Çàçâè÷àé ì³ñüêèé ãîëî-
âà îêðåñëþº ñòàí ñïðàâ ó êðà¿í³ òà â
Êèºâ³ é íàãîëîøóº íà îñîáëèâî âàæ-
ëèâèõ ïóíêòàõ ïîðÿäêó äåííîãî.
Öüîãî ðàçó ñâîþ ïðîìîâó Â³òàë³é
Êëè÷êî ðîçïî÷àâ ³ç çàêëèêó ï³äòðè-
ìàòè áðàíêó Íàä³þ Ñàâ÷åíêî. «Ìè
ïîâèíí³ çðîáèòè âñå äëÿ òîãî, ùîá
Íàä³ÿ Ñàâ÷åíêî ïîâåðíóëàñÿ â Óêðà-
¿íó,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Âîëîäè-
ìèðîâè÷.—Òå ñóäèëèùå,ÿêå â³äáó-
âàºòüñÿ,ïîðóøóº âñ³ íîðìè, ³ ñóäîì
éîãî íàçâàòè íåìîæëèâî. Óïåâíå-
íèé, ùî êîæåí ³ç íàñ ï³äòðèìóº
ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â,ÿê³ ó ñêëàäíèõ
óìîâàõ ïîêàçóþòü ñèëó âîë³ ³ ïðàã-
íåííÿ äî ïåðåìîãè».

Ï³ñëÿ öèõ ñë³â äåïóòàòè âñ³ ÿê
îäèí âñòàëè ³ ï³äòðèìàëè îïëåñ-
êàìè Íàä³þ Ñàâ÷åíêî òà ³íøèõ íå-
çëàìíèõ óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â.

Æèòëîâå ïèòàííÿ äëÿ âî¿í³â
ÀÒÎ: ãðîøèìà ÷è ìåòðàìè?

Êâàðòèðíà ÷åðãà ó Êèºâ³ ñÿãàº
60 òèñÿ÷ îñ³á, ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
ðîêó ³ ñòàíîì íà ïîòî÷íèé ÷àñ äî
ñòîëè÷íî¿ âëàäè íå íàä³éøëî æîä-
íî¿ êâàðòèðè. ßê ïîë³ïøèòè ñèòó-
àö³þ, çîêðåìà äëÿ âî¿í³â ÀÒÎ? Íà
ïðîïîçèö³þ ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè
Âîëîäèìèðà Ïðîêîï³âà äåïóòàòè
çâåðíóëèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ñòî-
ñîâíî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòî-
áóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ïàéîâî¿
ó÷àñò³ ïðè æèòëîâîìó áóä³âíèö-
òâ³». Éäåòüñÿ ïðî ³äåþ äîçâîëèòè
çàáóäîâíèêàì ñïëà÷óâàòè ïàéîâó
ó÷àñòü 1 % â³ä ââåäåíèõ â åêñïëó-
àòàö³þ êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëî-
âî¿ ïëîù³. ×èííèì çàêîíîäàâñòâîì
îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ çàáîðîíåíî âèìàãàòè â³ä çàáó-
äîâíèê³â ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ
òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â. ßêáè
Âåðõîâíà Ðàäà âíåñëà ïðàâêè â çà-
êîí, Êèºâó âäàëîñÿ á ðîçáëîêóâà-
òè âèð³øåííÿ æèòëîâèõ ïðîáëåì
êèÿí, íàñàìïåðåä ï³ëüãîâèê³â. «Öå
äàñòü ìîæëèâ³ñòü âèð³øèòè òàê³
ïèòàííÿ ÿê, íàïðèêëàä: íàø áîºöü
â ÀÒÎ çàãèíóâ, ó íüîãî çàëèøèëà-
ñÿ äðóæèíà ³ ä³òè ìàëåíüê³, ó íèõ
íåìàº êîøò³â ñïëà÷óâàòè çà îðåí-

äó æèòëà,— ïîÿñíèâ Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â.— Ì³ñòî ìàº íà öå ðåàãó-
âàòè? Òàê. Àëå íà äàíèé ìîìåíò
³íñòðóìåíò³â äëÿ âèð³øåííÿ òàêî¿
ïðîáëåìè íå ìàº».

Ï³ä ÷àñ äèñêóñ³¿ äåïóòàò â³ä
ôðàêö³¿ «Ñàìîïîì³÷» Îëüãà Áà-
ëèöüêà âèñëîâèëà ñóìí³âè ó ðå-
àëüí³é êîðèñò³ çàïðîïîíîâàíèõ
çì³í. Çîêðåìà âîíà ïðèïóñòèëà,
ùî çàáóäîâíèêè ïåðåäàâàòèìóòü
êâàäðàòí³ ìåòðè ó ï³äâàëàõ ÷è íà
ãîðèùàõ, ³ êðàù³ êâàðòèðè (çà ðîç-
òàøóâàííÿì) îòðèìàþòü á³ëüø
ñïðèòí³ ãðîìàäÿíè. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
ç ïðîåêòó íåÿñíî, ÿêèì ÷èíîì ðîç-
ïîä³ëÿòèìåòüñÿ æèòëîâà ïëîùà.
«Ìè ìàºìî äóìàòè ïðî ³íø³ ìå-
õàí³çìè, çîêðåìà ïðî ïðîçîðå çà-
ëó÷åííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³»,— íàãî-
ëîñèëà Îëüãà Áàëèöüêà.

«ß îñîáèñòî ãîòîâèé âçÿòè íà
ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êîæíó
êâàðòèðó, ÿêà áóäå ðîçïîä³ëåíà,—
â³äïîâ³â íà êðèòèêó Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â.— Íà ñàéò³ áóäå ðîçì³-
ùåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ÿêà ðî-
äèíà ³ ó çâ’ÿçêó ç ÿêîþ ïðè÷èíîþ
îòðèìàëà äàíå ñîö³àëüíå æèòëî».

Çðåøòîþ, Êè¿âðàäà ñõâàëèëà
çâåðíåííÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
74-ìà ãîëîñàìè «çà». Ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà îòðèìó-
âàòèìå áëèçüêî 200 êâàðòèð íà ð³ê.

Íàâåñí³ ³ ïàðê³â ïîá³ëüøàº

Ï³ñëÿ «êâàðòèðíîãî ïèòàííÿ»
äåïóòàò³â, ÿê, ìàáóòü, ³ âñ³õ ³í-
øèõ êèÿí ó ö³ ïîãîæ³ äí³, ïîòÿã-
ëî íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ. Êè¿âðàäà
óõâàëèëà íèçêó ð³øåíü ïðî ïðè-
ñâîºííÿ ä³ëÿíêàì ñòàòóñó ïàðê³â
òà ñêâåð³â. Çîêðåìà ñâî¿ì ð³øåí-
íÿì Êè¿âðàäà ðîçøèðèëà òåðè-
òîð³þ ñêâåðó ïî âóë. Àõìàòîâî¿,
43 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà 0,35
ãà. Îáîëîíñüêèé «ïðèð³ñ» â³äðà-
çó äâîìà ñêâåðàìè: íà âóë. Ï³â-
í³÷í³é âçäîâæ áóäèíê³â ¹ 2 (ë³-
òåðà Â) — 46 îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ 0,85 ãà (ñêâåð ç àëåºþ), òà íà
àëå¿ ì³æ áóäèíêîì ¹ 58 íà ïðîñï.
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà òà áóäèíêîì
¹ 31 íà âóë. Ïðèð³÷í³é, îð³ºí-
òîâíîþ ïëîùåþ 0,65 ãà (ñêâåð ç
àëåºþ).

Íàðåøò³ óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ â óðî÷èù³ Íàòàëêà ïàð-
êó ïëîùåþ 7,2 ãà. Ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ïî âóë. Ðèçüê³é ñòâî-
ðåíî ïàðê â³äïî÷èíêó «Ñèðåöü-
êèé ßð» ïëîùåþ 5,78 ãà.

Ïðî çåëåí³ çîíè äëÿ êèÿí äáà-
þòü ³ íà ð³âí³ ðîçðîáêè íîâîãî
Ãåíïëàíó. Äåïóòàòè çàñëóõàëè ³í-
ôîðìàö³þ íà÷àëüíèêà ÊÎ «²íñòè-
òóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà»
Ñåðã³ÿ Áðîíåâèöüêîãî ùîäî ðîç-

ðîáêè íîâîãî äîêóìåíòà. ßê çà-
óâàæèâ Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé, Ãåíï-
ëàí Êèºâà çàñòàð³â, ó òîìó ÷èñë³
ùå é òîìó, ùî ïåðåäáà÷àâ ðîçâè-
òîê ñòîëèö³ ÿê ïðîìèñëîâîãî ì³ñ-
òà. Óíàñë³äîê öüîãî âåëèê³ ïëîù³ â
ñòîëèö³ ï³ä ï³äïðèºìñòâàìè (ïå-
ðåâàæíî «ìåðòâèìè»), âîäíî÷àñ
íå áóëî ââåäåíî æîäíèõ îáìåæåíü
âèñîòíîñò³. Íèí³, çà çàêîíîäàâ-
ñòâîì, çàáîðîíÿºòüñÿ â³äâåäåííÿ
ä³ëÿíîê ï³ä çàáóäîâó áåç äåòàëü-
íîãî ïëàíó òåðèòîð³é (ÄÏÒ), à ðîç-
ðîáèòè ¿õ íåìîæëèâî: Ãåíïëàí çà-
ñòàð³â, íîâèé ùå íå óõâàëåíî. «Áþ-
äæåò íåäîîòðèìóº ñóòòºâ³ êîøòè,
íå ñòâîðþþòüñÿ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ»,— çàçíà÷èâ ïàí Áðîíåâèöü-
êèé. Íà éîãî äóìêó, äîö³ëüíî óõâà-
ëèòè íîâèé Ãåíïëàí, ùî âæå ïðîé-
øîâ ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ òà
íèçêó åêñïåðòèç. Çîêðåìà çà íî-
âèì äîêóìåíòîì Êè¿â ðîçâèâàòè-
ìåòüñÿ ÿê ì³ñòî òóðèçìó, íàóêè é
îñâ³òè, çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ï³ä-
ïðèºìñòâ, çá³ëüøóºòüñÿ ïëîùà çå-
ëåíèõ çîí.

Ç ï³êëóâàííÿì ³ áåç áîðã³â

Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ 10 áå-
ðåçíÿ Êè¿âðàäà íàðåøò³ ïîãîäè-
ëà óãîäó ì³æ óðÿäîì Óêðà¿íè òà
êðåäèòîðàìè ïðî âêëþ÷åííÿ áîð-
ãó ñòîëèö³ çà ºâðîáîíäàìè äî äåð-
æàâíîãî áîðãó. Ïðî íåîáõ³äí³ñòü
ñõâàëèòè óãîäó ãîâîðèâ ìåð ì³ñ-
òà Â³òàë³é Êëè÷êî íà â³äêðèòò³ ó÷î-
ðàøíüîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ.
Äåïóòàòè ïðèñëóõàëèñÿ, ñóïåðå-
÷îê íå áóëî, îòæå, ïîíàä 351 ìëí
äîëàð³â ÑØÀ áîðãó ãàñèòèìå äåð-
æàâà. Öå äîçâîëèòü ñïðÿìóâàòè
á³ëüøå êîøò³â íà ñîö³àëüí³ ïðî-
ãðàìè äëÿ êèÿí. Ïîïðè òå, ùî ùå
3 áåðåçíÿ áóëè óõâàëåí³ ì³ñüê³ ö³-
ëüîâ³ ïðîãðàìè «Îñâ³òà» ³ «Òóðáî-
òà», ³ â÷îðà Êè¿âðàäà ðîçãëÿíóëà
òà óõâàëèëà áàãàòî âàæëèâèõ ó ñî-
ö³àëüíîìó ñåíñ³ ïèòàíü.

Òàê, áóëî ðîçøèðåíî ïîâíîâà-
æåííÿ Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà ä³-
ëÿíêè òà ¿õ îáòÿæåíü, à òàêîæ íà-
äàííÿ â³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Òàêîæ Êè¿âðàäà çâåðíóëà óâà-
ãó íà ïðîô³ëàêòîð³é íà Õàðê³â-
ñüêîìó øîñå ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ³ ïîäîâæèëà òåðì³í éîãî áóä³â-
íèöòâà äî 6 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, îñ-
ê³ëüêè öå îá’ºêò ñîö³àëüíîãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ (ïðîô³ëàêòîð³é ñ³ìåéíî-
ãî òèïó òà ¿äàëüíÿ).

À îò Áóäèíîê ñîö³àëüíîãî ï³ê-
ëóâàííÿ, ùî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³, îòðèìàâ 0,2135 ãà çåìë³
ïî âóë. Ñóçäàëüñüê³é ó ïîñò³éíå
êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ïðèì³ùåííÿ äëÿ
òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ áåçõàò-
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Êè¿âðàäà ïðàöþâàëà ÿê ïî íîòàõ
� Äåïóòàòè çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü ïàðê³â òà ï³äòðèìàëè âàæëèâå ð³øåííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êèÿí æèòëîì

Ó÷îðà ï³ä Êè¿âðàäîþ çà ³í³ö³àòèâè «Ñàìîïîìî÷³» òà çà ó÷àñò³ äèòÿ÷îãî õîðó â³äáóâñÿ ôëåøìîá ç ìàñîâîãî âèêîíàííÿ
ïîâíîãî òåêñòó Ã³ìíó Óêðà¿íè

Òèæäåíü òîìó, 3 áåðåç-
íÿ, êèÿíè çóñòð³÷àëè äå-
ïóòàò³â, ùî ïîñï³øàëè
íà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ,
ï³êåòàìè òà ïðèíîøåí-
íÿìè äëÿ çëèõ äóõ³â,
àáè çàäîáðèòè ¿õ. Íèí³
æ — ñï³âàìè. Ï³ä Êè¿â-
ðàäîþ 10 áåðåçíÿ, çà
³í³ö³àòèâè «Ñàìîïîìî-
÷³» òà çà ó÷àñò³ äèòÿ÷îãî
õîðó, â³äáóâñÿ ôëåøìîá
ç ìàñîâîãî âèêîíàííÿ
ïîâíîãî òåêñòó Ã³ìíó
Óêðà¿íè. Ïîò³ì Ã³ìí íà-
øî¿ êðà¿íè äåïóòàòè çà-
ñï³âàëè áåçïîñåðåäíüî
ó çàë³ çàñ³äàíü. Äîïî-
ìîãëî: ïîë³òè÷í³ ïðè-
ñòðàñò³ âùóõëè. Àëå «çë³
äóõè», ìàáóòü, òàêè ðîç³-
çëèëèñÿ, ùî íèíüêè
ñï³éìàëè îáëèçíÿ, áî
çáî¿ äàëà òåõí³êà. ×è
âïëèíóëî öå íà ïðîäóê-
òèâí³ñòü?

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

№ Назва напряму
(пріоритетні

завдання)  

Заходи програми  Строк
виконання

заходу  

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування , тис. гривень

Очікуваний результат
усього  за роками

2016 2017 2018

Розвиток та
вдосконалення
роботи КП «КМ
ТІЦ»

Організація та проведення промо�турів за кордоном для
презентації туристичного потенціалу міста Києва 

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Управління
міжнародних
зв'язків  

Державний бюджет Проведення двічі на рік
презентації туристичного
потенціалу міста Києва у
країнах Європи, Азії,  Америки

Місцеві бюджети 600,00 200,00 200,00 200,00

Інші джерела 300,00 100,00 100,00 100,00

Разом 900,00 300,00 300,00 300,00

Проведення щорічних спортивно�оздоровчих,
туристичних та фізкультурно�масових заходів і змагань
(чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з
техніки різних видів активного туризму тощо)

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту
КП «KM ТІЦ»

Державний бюджет Щорічне проведення 10�12
заходів зі спортивно�
оздоровчого туризму,
залучення молоді до здорового
способу життя

Місцеві бюджети 600,00 200,00 200,00 200,00

Інші джерела 150,00 50,00 50,00 50,00

Разом 750,00 250,00 250,00 250,00

Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня
туризму та  Дня туризму в Україні

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
культури 
КП «KM ТІЦ»

Державний бюджет Популяризація туризму,
проведення всеукраїнського
туристичного квесту у м. Києві із
залученням регіонів України,
відзначення кращих працівників
у сфері туризму м. Києва 

Місцеві бюджети 690,00 230,00 230,00 230,00

Інші джерела

Разом 690,00 230,00 230,00 230,00

Організація міжнародної співпраці з Всесвітньою
туристичною організацією (ЮНВТО) та сплата
відповідного членського внеску

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Управління
міжнародних
зв’язків

Державний бюджет Членство у найбільш
впливовому світовому
структурному підрозділі з
питань туризму ООН
Популяризація  туризму
Вивчення міжнародного
туристського досвіду, прийняття
участі у семінарах та стажуванні
в рамках Всесвітньої
туристичної організації

Місцеві бюджети 498,40 373,80 62,30 62,30

Інші джерела

Разом 498,40 373,80 62,30 62,30

Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної
лінії для туристів

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «KM ТІЦ»

Державний бюджет Інформаційна підтримка для 1
млн іноземних та внутрішніх
туристів, які відвідують м. КиївМісцеві бюджети 575,00 250,00 200,00 125,00

Інші джерела 300,00 100,00 100,00 100,00

Разом 875,00 350,00 300,00 225,00

Створення служби юридичної та інформаційної допомоги
туристам у місті Києві

2016�2018 КП «KM ТІЦ» Державний бюджет Інформаційна підтримка для 1
млн іноземних та внутрішніх
туристів, які відвідують м. КиївМісцеві бюджети 575,00 250,00 200,00 125,00

Інші джерела 300,00 100,00 100,00 100,00

Разом 875,00 350,00 300,00 225,00

Забезпечення функціонування туристично�
інформаційного центру в центральній частині м. Києва

2016�2018 КП «KM ТІЦ» Державний бюджет Інформаційна підтримка
внутрішніх туристів, які
відвідують м. Київ, надання
інформаційних та супутніх
послуг для понад 500 тис. осіб  

Місцеві бюджети 491,04 223,20 178,56 89,28

Інші джерела 150,00 50,00 50,00 50,00

Разом 641,04 273,20 228,56 139,28

Забезпечення функціонування туристично�інформаційних
центрів на залізничному вокзалі, в аеропортах
"Бориспіль" та "Київ"

2016�2018 КП «KM ТІЦ» Державний бюджет Інформаційна підтримка
внутрішніх туристів, які
відвідують м. Київ, надання
інформаційних та супутніх
послуг для понад 2 млн осіб  

Місцеві бюджети 491,04 223,20 178,56 89,28

Інші джерела 150,00 50,00 50,00 50,00

Разом 641,04 273,20 228,56 139,28

Розвиток
готельного
господарства 
м. Києва

Розвиток
подієвого
туризму

Проведення маркетингового дослідження готельного
ринку міста Києва

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій 

Державний бюджет Розвиток готельного
господарства, 
проведення періодичних
досліджень стану готельного
господарства 200 колективних
закладів розміщення, аналіз їх
діяльності

Місцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела

Разом 300,00 100,00 100,00 100,00

Організація та проведення музичної події міжнародного
рівня "Atlas Weekend"

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій 
Департамент
культури 
КП «KM ТІЦ»

Державний бюджет Подія дозволить залучити
близько 30 тисяч відвідувачів, з
яких 5 тисяч � іноземні туристиМісцеві бюджети 500,00 250,00 150,00 100,00 

Інші джерела 12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Разом 12 500,00 4 250,00 4 150,00 4 100,00 

Організація новорічно�різдвяного селища в місті Києві на
вул. Хрещатик

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
культури 
КП «KM ТІЦ»

Державний бюджет Подія дозволить залучити
близько 20 тисяч відвідувачів, з
яких 4 тисячі � іноземні туристиМісцеві бюджети 297,00 99,00 99,00 99,00 1 

Інші джерела 4 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Разом 4 797,00 1 599,00 1 599,00 1 599,00

Організація промоційного заходу "Новий Рік на Софії" 2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
культури 
КП "KM ТІЦ"

Державний бюджет Подія дозволить залучити
близько 30 тисяч відвідувачів, з
яких 5 тисяч � іноземні туристиМісцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Разом 45 300,00 15 100,00 15 100,00 15 100,00

Організація та проведення фестивальної програми "12
подій в Києві"

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
культури 
КП "KM ТІЦ"

Державний бюджет 12 подій на рік х 3 тисячі
відвідувачів кожного заходу
дозволить залучити до міста
додатково близько 36 тисяч
гостей 

Місцеві бюджети 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Інші джерела 10 800,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

Разом 14 400,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00

Організація та проведення фестивалю "Писанковий Рай" 2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
культури 
КП «KM ТІЦ»

Державний бюджет Подія дозволить залучити
близько 20 тисяч відвідувачів, з
яких 4 тисячі – іноземні туристиМісцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Разом 3 300,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

За�інчення.	Почато�		№25	(1564)	за	4	березня	2016	ро�
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Організація та проведення фестивалю вишиванок 2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
культури КП «KM
ТІЦ»

Державний бюджет Подія дозволить залучити
близьке 30 тисяч відвідувачів, з
яких 5 тисяч � іноземні туристиМісцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела 1 500,00 500,00 500,00 500,00

Разом 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Організація проведення днів "Harley�Davidson в Києві" 2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
культури КП «KM
ТІЦ»

Державний бюджет Подія дозволить залучити
близько 10 тисяч відвідувачів, з
яких 2,5 тисячі � іноземні
туристи

Місцеві бюджети 450,00 200,00 150,00 100,00

Інші джерела 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Разом 9 450,00 3 200,00 3 150,00 3 100,00

Проведення Днів Києва за кордоном 2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Управління
міжнародних
зв'язків КП «KM
ТІЦ»

Державний бюджет Презентація міста за кордоном
4 рази на рік

Місцеві бюджети 1 200,00 400,00 500,00 300,00

Інші джерела 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Разом 4 200,00 1 400,00 1 500,00 1 300,00

Організація проведення Днів Європи у місті Києві 2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
суспільних
комунікацій КП
«KM ТІЦ»

Державний бюджет Організація локації "Київ
туристичний" для киян та гостей
міста

Місцеві бюджети 285,00 95,00 95,00 95,00

Інші джерела 150,00 50,00 50,00 50,00

Разом 435,00 145,00 145,00 145,00

Організація та проведення мистецьких, художніх та
фотовиставок в міжнародних аеропортах найбільших
туристичних міст та центральних частинах міст за
кордоном.

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Управління
міжнародних
зв'язків КП «KM
ТІЦ»

Державний бюджет Проведення культурних та
туристичних подій двічі на рік

Місцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела 150,00 50,00 50,00 50,00

Разом 450,00 150,00 150,00 150,00

РАЗОМ Державний бюджет

Місцеві бюджети 49 728,18 18 594,80 16 726,06 14 407,32

Інші джерела 102 000,00 34 900,00 33 820,00 33 280,00

Разом 151 728,18 53 494,80 50 546,06 47 687,32

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін у Положення про уповноважену особу 
багатоквартирного будинку з питань 
житлово5комунального господарства

Рішення Київської міської ради №122/2025 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статей 20 та 30 Закону України «Про житлово5комунальні послуги», статей 4, 5, 6, 10 Закону

України «Про захист прав споживачів», статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�в�Положення�про��повнова-

жен��особ��ба�ато�вартирно�о�б�дин���з�пи-

тань�житлово-�ом�нально�о��осподарства,�за-

тверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�09�жовтня�2014�ро���№ 284/284,�ви-

�лавши�п�н�ти�1.3,�2.2,�5.1,�5.2���новій�реда�-

ції:

«1.3.�Уповноважена�особа�обирається�в��ож-

ном��ба�ато�вартирном��б�дин���з�метою�а�-

тивно�о�зал�чення�населення�до��онтролю�за

�осподарсь�ою�діяльністю�житлово-е�спл�-

атаційних�ор�анізацій,�сприяння�власни�ам

�вартир�в�отриманні�житлово-�ом�нальних�та

інших�посл���належної�я�ості�за�об�р�нтова-

ними�цінами�тощо.»;

«2.2.�Ініціатива�с�ли�ання�за�альних�зборів

щодо�обрання�(переобрання)��повновженої

особи�належить:

житлово-е�спл�атаційній�ор�анізації;

ініціативній��р�пі�меш�анців,�я�а�с�ладає-

ться�не�менше�я��з�3�власни�ів��вартир�або�не-

житлових�приміщень�відповідно�о�ба�ато�вар-

тирно�о�житлово�о�б�дин��;

�повноваженій�особі;

деп�тат��Київсь�ої�місь�ої�ради»;

«5.1.�Рада��повноважених�осіб�с�ладається

з��повноважених�осіб,�я�і�представляють�інте-

реси�меш�анців�ба�ато�вартирних�б�дин�ів,�в

я�их�вони�обрані,�в�межах�території�обсл��ов�-

вання�відповідною�житлово-е�спл�атаційною

ор�анізацією.»;

«5.2.�Засідання�ради��повноважених�осіб

є�повноважними,�я�що�в�них�взяли��часть

�повноважені�особи�більше�50%�від�за�аль-

ної��іль�ості�б�дин�ів,�в�я�их�вони�обрані,�що

обсл��ов�ються�відповідною�житлово-е�спл�-

атаційною�ор�анізацією,�що�повинно�підтвер-

дж�ватися�їх�підписами�в�спис���прис�тніх�на

засіданнях�ради��повноважених�осіб�(дода-

то��4)».

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�ван-

ня,�ре�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Києва» 

Шамо Ігорю Наумовичу
Рішення Київської міської ради №123/2026 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.2005 № 122/2698 «Про внесення змін до рішення Ки5
ївської міської ради від 01.06.2000 № 141/862 «Про встановлення звання «Почесний громадянин міста Києва»
та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�За�визначні�особисті�засл��и�����льт�р-

ном��та�соціальном��розвит���столиці�У�ра-

їни —�міста�Києва,�а�тивн���ромадсь���діяль-

ність�присвоїти�звання�«Почесний��ромадянин

Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Києва» 

Луценку Дмитру Омеляновичу
Рішення Київської міської ради №124/2027 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.2005 № 122/2698 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 01.06.2000 № 141/862 «Про встановлення звання «Почесний громадянин міста Ки5
єва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�За�визначні�особисті�засл��и�����льт�рно-

м��та�соціальном��розвит���столиці�У�раїни —

міста�Києва,�а�тивн���ромадсь���діяльність�при-

своїти�звання�«Почесний��ромадянин�міста�Ки-

єва»�Л�цен���Дмитр��Омелянович�,���раїнсь�о-

м��поет�,�автор��слів�офіційно�о��імн��міста

Києва,�ла�реат��Національної�премії�імені�Т.�Г.

Шевчен�а�до�Дня�Києва�в�2016�році.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм��і�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місце-

во�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжна-

родних�зв’яз�ів.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про присвоєння імені заслуженого 
працівника культури України 

Щигловського Володимира Георгійовича Київській 
музичній школі № 15

Рішення Київської міської ради №21/1924 від 24 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

з метою увіковічнення пам’яті заслуженого працівника культури України Щигловського Володимира Георгі5
йовича Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Присвоїти�ім’я�засл�жено�о�працівни�а

��льт�ри�У�раїни�Володимира�Геор�ійовича

Щи�ловсь�о�о�Київсь�ій�м�зичній�ш�олі�№ 15.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�про-

вести�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�ви-

�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питання�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних,�міжнародних�зв’яз�ів�та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�освіти,

на��и�та�інноваційної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

міста�Києва»�Шамо�І�орю�На�мович�,���раїн-

сь�ом���омпозитор�,�автор��м�зи�и�офіційно-

�о��імн��міста�Києва,�ла�реат��Національної

премії�імені�Т.�Г.�Шевчен�а�до�Дня�Києва�в

2016�році.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм��і�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місце-

во�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжна-

родних�зв’яз�ів;

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін до статуту комунального підприємства 
«Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації

права власності на об’єкти нерухомого майна»
Розпорядження № 32 від 26 січня 2016 року

Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самовряду5
вання в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»,
згідно з рішенням Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року № 47/9635 «Про перейменування кому5
нального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на 
об’єкти нерухомого майна» та визначення розміру статутного капіталу перейменованого підприємства», з
метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства, у межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Внести�зміни�до�стат�т���ом�нально�о�під-

приємства�«Київсь�е�місь�е�бюро�технічної�ін-

вентаризації�та�реєстрації�права�власності�на

об’є�ти�нер�хомо�о�майна»,�затверджено�о

розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�25�вересня�2001�ро���№ 2000,

ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.

2.�Ком�нальном��підприємств��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Київсь�е�місь�е�бюро�технічної�інвен-

таризації»�в��становленом��поряд���забезпе-

чити�реєстрацію�змін�до�стат�т�.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації

25�вересня�2001�ро���№ 2000�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

від�26.01.2016�№�32)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ідентифі�аційний��од�03359836

Київ�2016

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Київсь�е�місь�е�бюро�технічної�інвен-

таризації»�(далі�Підприємство),�засноване�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�відноситься�до�сфери��правління�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�підпоряд�оване�Депар-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

Підприємство�перейменоване�відповідно�до�Постанови�Ради�Міністрів�У�раїнсь�ої�РСР�від

06�вересня�1951�ро���№ 2447�та�на�аз��Міністерства��ом�нально�о��осподарства�УРСР�від�13

листопада�1951�ро���№ 487,�реор�анізовано�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�05�липня�2001

ро���№ 440/1417�«Про�реор�анізацію��ом�нально�о�підприємства�Київсь�е�місь�е�бюро�тех-

нічної�інвентаризації»�та�перейменовано�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02�жовтня�2013

ро���№ 47/9635�«Про�переймен�вання��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�е�місь�е�бюро�тех-

нічної�інвентаризації�та�реєстрації�права�власності�на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна».

1.2.�Підприємство�є�юридичною�особою,�проводить�свою�діяльність�на�принципах�повно�о

�осподарсь�о�о�розрах�н��,�має�о�ремий�баланс,�свій�розрах�н�овий�та�інші�рах�н�и���бан-

�ах,�печат�и,�штампи,�а�та�ож�блан�и�з�власними�ре�візитами.

1.3.�У�своїй�діяльності�Підприємство��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�іншими�за�онодавчими�та�нормативни-

ми�а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови,�а�та�ож�цим�Стат�том.

1.4.�Місцезнаходження�Підприємства:�в�л.�Трьохсвятительсь�а,�4-в,�м.�Київ,�01001.

1.5�Повна�назва:�Ком�нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Київсь�е�місь�е�бюро

технічної�інвентаризації».

1.6.�С�орочена�назва�Підприємства:�КП�КМР�«KM�БТІ».

2.�МЕТА�ТА�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�ПІДПРИЄМСТВА

2.1.�Підприємство�створене�з�метою�ор�анізації�задоволення�потреб�фізичних�та�юридичних

осіб�в�посл��ах,�пов’язаних�із�технічною�інвентаризацією,�паспортизацією�та�оцін�ою�об’є�тів

нер�хомо�о�майна�незалежно�від�форми�власності,�облі�ом�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�та�от-

римання�приб�т���від�своєї�діяльності.

2.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

технічна�інвентаризація,�технічна�паспортизація�і�оцін�а�об’є�тів�нер�хомо�о�майна�неза-

лежно�від�форми�власності;

під�отов�а,�ви�отовлення�та�видача�технічної�до��ментації�на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна,�я�і

підля�ають�приватизації;

внесення�змін���с�лад,�стан�та�вартість�об’є�тів�нер�хомо�о�майна;

проведення�технічних�обстежень�та�ви�отовлення�виснов�ів�щодо�виділ��та�поділ��об’є�тів

нер�хомо�о�майна,�розрах�но��ідеальних�часто��співвласни�ів�об’є�тів�нер�хомо�о�майна;

збері�ання,�оновлення�та�поповнення�технічної�до��ментації�на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна;

статистичний�облі��даних�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна;

ви�онання�інших�інвентаризаційних�та�технічних�робіт�в�поряд��,�визначеном��за�онодав-

ством�У�раїни;

надання�інформації�щодо�нер�хомо�о�майна�фізичних�та�юридичних�осіб�в�поряд��,�визна-

ченом��за�онодавством�У�раїни;

надання�інформаційних�посл��;

під�отов�а,�ви�отовлення�та�видача�довідо��щодо�по�азни�ів�об’є�тів�нер�хомо�о�майна;

надання�інформації,�необхідної�для�облі���та��поряд��вання�поштових�адрес�об’є�тів�нер�-

хомості:

під�отов�а,�ви�отовлення�та�видача���встановленом��поряд���довідо��щодо�по�азни�ів�но-

возб�дованих�та�ре�онстр�йованих�б�дин�ів�та�спор�д�для�прийом�и�об’є�тів�в�е�спл�атацію;

паліт�рні�роботи,�ламін�вання,�с�ан�вання,�брош�р�вання�до��ментів;

юридична�пра�ти�а,�в�том��числі�надання��онс�льтацій�і�роз’яснень�з�юридичних�питань,��с-

них�і�письмових�довідо��та�виснов�ів;

надання��онс�льтаційних�посл��,�я�і�пов’язані�з�цивільно-правовими��толами�щодо�нер�хо-

мо�о�майна�і�наб�ттям�прав�власності�на�нер�хоме�майно;

надання�мар�етин�ових�посл���(вивчення�попит�,�форм�вання�замовлень,�ціно�творення,

ре�лама�тощо)�за�всіма�напрям�ами�діяльності�Підприємства;

ор�анізація�професійної�піл�отов�и,�перепід�отов�и�та�підвищення��валіфі�ації��адрів�для

Підприємства�та�для�інших�підприємств,��станов�та�ор�анізацій;

надання�на�до�овірних�засадах�посл���підприємствам�і�ор�анізаціям�незалежно�від�форми

власності�та�о�ремим��ромадянам;

інші�види��осподарсь�ої�діяльності,�я�і�передбачені�за�онодавством�У�раїни,�з�метою�отри-

мання�приб�т���(доход�).

2.3.�Види�діяльності,�що�потреб�ють�спеціально�о�дозвол�,�здійснюються�Підприємством

за�наявності�відповідних�ліцензій,�сертифі�атів�та�інших�до��ментів�дозвільно�о�хара�тер�.

3.�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

3.1.�Майно�Підприємства�становлять�основні�фонди�та�обі�ові��ошти,�а�та�ож�інші�матері-

альні�та�фінансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображається���самостійном��балансі�Підприємства.

3.2.�Майно�Підприємства�є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва�і

за�ріплене�за�Підприємством�на�праві��осподарсь�о�о�відання.�Здійснюючи�право��осподар-

сь�о�о�відання,�Підприємство�володіє,��орист�ється�та�розпоряджається�зазначеним�майном,

вчиняючи�щодо�ньо�о�б�дь-я�і�дії,�передбачені�за�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том,�з�об-

меженням�правомочності�розпорядження�щодо�о�ремих�видів�майна�за�з�одою�власни�а.

3.3.�Розмір�стат�тно�о��апітал��Підприємства�становить�14029590�(чотирнадцять�мільйонів

двадцять�дев’ять�тисяч�п’ятсот�дев’яносто)��ривень�за�рах�но��вартості�майна,�що�переб�ває

в��осподарсь�ом��віданні�Підприємства,�визначений�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02

жовтня�2013�ро���№ 47/9635�«Про�переймен�вання��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�е�місь-

�е�бюро�технічної�інвентаризації�та�реєстрації�права�власності�на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна»

та�визначення�розмір��стат�тно�о��апітал��перейменовано�о�підприємства».

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

майно,�передане�йом��власни�ом�(засновни�ом)�або��повноваженим�ним�ор�аном;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод��ції,�надання�посл��,�ви�онання�робіт,�а�та�ож�від�ін-

ших�видів��осподарсь�ої�діяльності;�

�редити�бан�ів�та�інших��редиторів;

�апітальні�в�ладення,�дотації;

безоплатні�або�бла�одійні�внес�и,�пожертв�вання�ор�анізацій,�підприємств�і��ромадян;

придбання�майна���інших�підприємств,��станов�та�ор�анізацій;�

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

3.5.�Доходи�Підприємства��творюються�за�рах�но��оплати�ор�анізаціями,�підприємствами,

�становами�вартості�посл��,�я�і�надаються�з�ідно�із�затвердженими���встановленом��поряд��

тарифами�або�за�до�овірними�цінами,�а�та�ож�від�інших�видів��осподарсь�ої�діяльності.

3.6.�Підприємство�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�а-

н�:�здавати�та�брати�в�оренд�,�надавати�іншим�підприємствам,�ор�анізаціям�та��становам�без-

оплатно�в�тимчасове��орист�вання�або�в�пози���належні�йом��б�дин�и,�спор�ди,��стат��ван-

ня,�транспортні�засоби,�інвентар,�сировин��та�інші�матеріальні�цінності,�а�та�ож�спис�вати�їх

з�баланс��та�продавати�в��становленом��поряд��.

4.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Підприємство�має�право:

план�вати�свою�діяльність�і�визначати�основні�напрям�и�сво�о�розвит��,�виходячи�з�попит�

на�роботи�і�посл��и�та�необхідності�забезпечення�виробничо�о�та�соціально�о�розвит���Під-

приємства,�підвищення�доходів;

за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ор�ан��брати��часть�в�асоціаціях,��орпораціях,��он-

цернах�та�інших�об’єднаннях�на�добровільних�засадах,�я�що�це�не�с�перечить�за�онодавств�

У�раїни�та�Стат�т��Підприємства;

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�створювати�представництва,�відділення�та�інші�відосо-

блені�підрозділи�з�правом�від�риття�поточних,�розрах�н�ових�рах�н�ів�і�затвердж�вати�поло-

ження�про�них;

В�межах�діючо�о�за�онодавства�встановлювати�форми�та�систем��оплати�праці,�її�ор�аніза-

ції�та�норм�вання,�правила�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд��;

вчиняти�правочини,�спрямовані�на�наб�ття,�змін��та/або�припинення�цивільних�прав�та�обо-

в’яз�ів,�по�ладених�на�Підприємство�за���ладеними�ним���одами�або�пов’язаних�з�ви�онан-

ням�завдань,�передбачених�цим�Стат�том;

ви�он�вати�роботи,�надавати�посл��и�за�цінами�та�тарифами,�затвердженими���встановле-

ном��поряд��,�або�за�до�овірними�цінами,�виходячи�з��мов�їх�е�ономічної�доцільності�та�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни;

від�ривати�розрах�н�ові�(поточні)�та�інші�рах�н�и�для�збері�ання��оштів�і�здійснення�всіх�ви-

дів�розрах�н�ових,��редитних�і��асових�операцій���бан�івсь�их��становах�за�по�одженням�з

ор�анами,�до�сфери��правління�я�их�віднесено�Підприємство,���встановленом��поряд��;

�орист�ватися�іншими�правами,�передбаченими�чинним�за�онодавством�У�раїни�для�Підпри-

ємств.

4.2.�Обов’яз�и�Підприємства:

забезпечення�своєчасної�сплати�подат�ів�та�інших�відрах�вань�до�державно�о�та�місь�о�о�бю-

джетів�з�ідно�з�чинним�за�онодавством;

своєчасне�та�я�існе�ви�онання�робіт�та�надання�посл���відповідно�до�Стат�т��Підприємства;

створення�належних��мов�для�висо�опрод��тивної�праці�своїх�працівни�ів,�додержання�чин-

но�о�за�онодавства�про�працю,�соціальне�страх�вання,�правил�і�норм�охорони�праці;

вжиття�заходів�з�метою�підвищення�матеріальної�заці�авленості�працівни�ів,�забезпечення

е�ономно�о�і�раціонально�о�ви�ористання�фонд��споживання,�своєчасних�розрах�н�ів�із�пра-

цівни�ами�Підприємства;
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ви�онання�норм�і�вимо��щодо�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�та�забез-

печення�е�оло�ічної�безпе�и;

здійснення�б�х�алтерсь�о�о�та�статистично�о�облі��,�с�ладання�та���визначені�терміни�по-

дання�в��становленом��поряд���відповідним�ор�анам�звітності�з��сіх�видів�діяльності�за�за-

твердженою�формою.�Начальни��і��оловний�б�х�алтер�Підприємства�нес�ть�персональн��від-

повідальність�за�додержання�поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�ста-

тистичної�звітності;

забезпечення�цільово�о�ви�ористання�за�ріплено�о�за�підприємством�майна�територіальної

�ромади�міста�Києва,�бюджетних��оштів.

5.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ�І�САМОВРЯДУВАННЯ�ТРУДОВОГО�КОЛЕКТИВУ

5.1.�Управління�Підприємством�здійснює�начальни�,�я�о�о�призначає�та�звільняє�з�посади

Київсь�ий�місь�ий��олова�на��онтра�тній�основі,�за�поданням�дире�тора�Департамент���ом�-

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

жавної�адміністрації),�по�одженим�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації.

5.2.�Начальни��здійснює�поточне��ерівництво�Підприємством,�забезпеч�є�працюючих�ро-

ботою,�ор�анізов�є�виробничо-�осподарсь��,�соціально-поб�тов��та�інш��діяльність,�забезпе-

ч�є�ви�онання�завдань�Підприємства,�передбачених�чинним�за�онодавством,�стат�том�Під-

приємства�та��онтра�том.

5.3.�Начальни���належать�за�ріплені�за�ним�повноваження�і�права,�я�і�передбачені�цим�Ста-

т�том,��онтра�том,�за�онодавчими�та�іншими�нормативно-правовими�а�тами.

5.4.-Начальни�:

діє�від�імені�Підприємства�без�дор�чення,�представляє�йо�о�інтереси�в�ор�анах�державної

влади,�місцево�о�самовряд�вання,���відносинах�з�фізичними�особами�та�юридичними�особа-

ми�б�дь-я�ої�форми�власності;

��ладає���оди�(до�овори)�від�імені�Підприємства,�вчиняє�правочини,�передбачені�чинним

за�онодавством�та�цим�Стат�том;

видає�довіреності�від�імені�Підприємства�в�межах�повноважень,�визначених�стат�тними�до-

��ментами�Підприємства;

від�риває�рах�н�и�в��становах�бан�ів�У�раїни�та�ор�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�ж-

би�У�раїни�за�по�одженням�з�ор�анами,�до�сфери��правління�я�их�віднесено�Підприємство;

��ладає�тр�дові�до�овори�з��сіма�працівни�ами�Підприємства;

на�ладає�на�працівни�ів�стя�нення�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�і���ладеними�з�ни-

ми�тр�довими�до�оворами;

��межах�своєї��омпетенції�видає�ло�альні�а�ти,�на�ази,�розпорядження,�надає�дор�чення,

обов’яз�ові�для�всіх�підрозділів�і�працівни�ів�Підприємства;

виріш�є�інші�питання,�віднесені�за�онодавством�та�Ор�аном��правління�майном,�Стат�том

Підприємства�та��онтра�том�до��омпетенції�начальни�а.

5.5.�Рішення�з�питань�соціально�о�розвит��,�зо�рема�поліпшення��мов�праці,�життя�та�здо-

ров’я�тощо,�приймаються�за��частю�тр�дово�о��оле�тив��та�профспіл�ово�о��омітет��Підпри-

ємства.

5.6.�Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��реаліз�ються�за�альними�зборами�(�онференцією)

та�їх�виборним�ор�аном.

5.7.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�на�за�альних�зборах:�роз�лядає�і�схвалює�прое�т��о-

ле�тивно�о�до�овор�;

роз�лядає�і�виріш�є�з�ідно�з�Стат�том�Підприємства�питання�самовряд�вання�тр�дово�о��о-

ле�тив�;

визначає�і�затвердж�є�перелі��і�порядо��надання�працівни�ам�Підприємства�соціальних�піль�;

бере��часть���матеріальном��і�моральном��стим�люванні�прод��тивної�праці,�заохоч�є�ви-

нахідниць���і�раціоналізаторсь���діяльність,�пор�ш�є��лопотання�про�представлення�працівни-

�ів�до�державних�на�ород.

6.�ГОСПОДАРСЬКА�ТА�СОЦІАЛЬНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�Підприємством�шляхом

с�ладання���поряд���та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�а�місь�а�державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департамент

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

жавної�адміністрації).�Фінансова�звітність�Підприємства�надається�Департамент���ом�нальної

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

міністрації)�в��становленом��поряд��.

Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансово�о�рез�льтат���осподарсь�ої�діяльності�під-

приємства�є�приб�то�.

6.2.�Приб�то��Підприємства�ви�ористов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою

місь�ою�радою.

6.3.�Відрах�вання�Підприємством�частини�приб�т���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється��

поряд��,�визначеном��Київсь�ою�місь�ою�радою.

6.4.�Джерелами�форм�вання�фінансових�рес�рсів�Підприємства�є�доходи,�амортизаційні

відрах�вання�та�інші�надходження,�не�заборонені�чинним�за�онодавством,�централізовані��а-

пітальні�в�ладення�і��редити�в�лючно.

6.5.�Підприємство�самостійно�встановлює�форми,�системи�і�розміри�оплати�праці,�а�та�ож

інші�види�доходів�працівни�ів�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

6.6.�Відносини�Підприємства�з�іншими�підприємствами,�ор�анізаціями,��становами�та��ро-

мадянами�в��сіх�сферах��осподарсь�ої�діяльності�здійснюються�на�основі�до�оворів/правочи-

нів.

6.7.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема�поліпшення��мов�праці,�житія�та�здоров’я,��а-

рантії�обов’яз�ово�о�медично�о�страх�вання�членів�тр�дово�о��оле�тив�,�виріш�ються�тр�до-

вим��оле�тивом�за��частю�тім:�п.�ни�а�Підприємства,�я�що�інше�не�передбачено�чинним�за-

�онодавством�У�раїни.

6.8.�Начальни��Підприємства�зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви�о-

нання�річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о

приб�т��,�не�прип�с�аючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річ-

ним�фінансовим�планом.

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

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

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

6.9.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�відносинами�йо�о�з�ор�анами�державної

ви�онавчої�влади�та�ор�анами��правління�здійснюється�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни.

Ревізія�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Підприємства�здійснюється�відповідно�до�за�о-

нодавства.

7.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

7.1.�Підприємство�припиняється���рез�льтаті�злиття,�приєднання,�поділ�,�перетворення�або

в�рез�льтаті�лі�відації�за�рішенням�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�а���випад�ах,

передбачених�за�онодавством�У�раїни,—�за�рішенням�с�д�.

7.2.�Лі�відацію�Підприємства�здійснює�лі�відаційна��омісія,�я����творює�власни��або��пов-

новажений�ор�аном,�що�прийняв�рішення�про�лі�відацію.

Порядо��і�стро�и�проведення�лі�відації,�а�та�ож�стро��заяви�вимо���редиторами�визнача-

ють�власни��або��повноважений�ним�ор�ан�чи�с�д�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.3.�Від�момент��призначення�лі�відаційної��омісії�до�неї�переходять�повноваження�щодо

�правління�Підприємством.�Лі�відаційна��омісія�вживає�всіх�необхідних�заходів�зі�стя�нення

дебіторсь�ої�забор�ованості�Підприємства�та�виявлення�вимо���редиторів.�Лі�відаційна��омі-

сія�с�ладає�лі�відаційний�баланс�Підприємства�та�подає�йо�о�власни���або��повноваженом�

ним�ор�ан�,�я�ий�призначив�лі�відаційн���омісію�на�затвердження.

7.4.�Працівни�ам�Підприємства,�я�і�звільняються���рез�льтаті�реор�анізації�чи�лі�відації�Під-

приємства,��арант�ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодав-

ства�У�раїни.

7.5.�Майно�Підприємства,�що�залишається�після�задоволення�претензій��редиторів�і�членів

тр�дово�о��оле�тив�,�ви�ористов�ється�за�по�одженням�з�власни�ом�майна.

7.6.�В�разі�реор�анізації��сі�права�та�обов’яз�и�реор�анізовано�о�Підприємства�переходять

до�правонаст�пни�а.

7.7.�Підприємство�вважається�та�им,�що�припинено,�з�момент��внесення�до�Єдино�о�дер-

жавно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців�запис��про�державн��реєстра-

цію�припинення�Підприємства.
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 12 листопада 2015 року № 1112 «Про 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 № 36/1 від 28 січня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про державну служ5

бу», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого по5
становою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, у зв’язку із необхідністю продовження
терміну проведення конкурсу:

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�12�листопада�2015

ро���№ 1112�«Про�проведення��он��рс��на�за-

міщення�ва�антної�посади�дире�тора�Депар-

тамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�Голов-

но�о�архіте�тора�міста�Києва»�слова�та�цифри

«29�січня�2016�ро��»�замінити�словами�та�циф-

рами�«31�березня�2016�ро��».
Голова В. Кличко

Про затвердження передавального акта комунального 
автотранспортного підприємства № 273901

Розпорядження № 57 від 2 лютого 2016 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юри5

дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради від 20
листопада 2014 року № 387/387 «Про реорганізацію комунального автотранспортного підприємства № 273901»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31 березня 2015 року № 277 «Про організаційно5правові заходи щодо реорганізації комунального автотранс5
портного підприємства № 273901», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�передавальний�а�т��ом�наль-

но�о�автотранспортно�о�підприємства�№ 273901

(�од�ЄДРПОУ�03359049),�що�додається.

2.�Комісії�з�реор�анізації��ом�нально�о�ав-

тотранспортно�о�підприємства�№ 273901�шля-

хом�йо�о�приєднання�до��ом�нально�о�авто-

транспортно�о�підприємства�№ 273904,��тво-

реній�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�31�березня�2015�ро��

№ 277�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�04�вересня�2015

ро���№ 854),�подати�передавальний�а�т�дер-

жавном��реєстратор��для�проведення�держав-

ної�реєстрації�припинення��ом�нально�о�авто-

транспортно�о�підприємства�№ 273901�в�ре-

з�льтаті�приєднання�до��ом�нально�о�авто-

транспортно�о�підприємства�№ 273904�в��с-

тановленом��поряд��.

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

Про визнання такими, що втратили чинність, 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 63 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобіль5
ний транспорт», Закону України «Про дорожній рух», з метою поліпшення пропускної спроможності вулич5
но5дорожньої мережі центральної частини міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

та�і�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації):
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від�03�березня�2008�№ 246�«Про�за�риття

р�х��транспортних�засобів�на�в�л.�Хрещати���

вихідні,�свят�ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят»;

від�24�червня�2015�ро���№ 613�«Про�внесен-

ня�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�03�березня�2008�ро-

���№ 246�«Про�за�риття�р�х��транспортних�за-

собів�на�в�л.�Хрещати����с�ботні,�недільні,�свят-

�ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят»;

від�26�листопада�2015�ро���№ 1155�«Про

внесення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�03�березня�2008

ро���№ 246�«Про�за�рит�я�р�х��транспортних

засобів�на�в�л.�Хрещати����с�ботні,�недільні,

свят�ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят».

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

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

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

ти�відповідні�зміни�в�робот��маршр�тів�місь-

�о�о�пасажирсь�о�о�транспорт�,�врахов�ючи

п�н�т�1�цьо�о�розпорядження,�та�довести�зміст

цьо�о�розпорядження�до�відома�населення.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Київдорсер-

віс»�внести�зміни�в�дисло�ацію�технічних�за-

собів�ре��лювання�дорожньо�о�р�х��та�вста-

новити�відповідні�дорожні�зна�и,�врахов�ючи

п�н�т�1�цьо�о�розпорядження.

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

Про затвердження актів приймання — передачі 
відомчого житлового фонду Державного підприємства 

«Науково5дослідний, виробничий Агрокомбінат «Пуща5Водиця»
в комунальну власність територіальної громади міста Києва 

та до сфери управління Солом’янської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 67 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно5

сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо5
дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», 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», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь5
кої державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 року № 1725 «Про прийнятгя безоплатно житлового фонду,
об’єктів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж відокремлених об’єктів комунального призначення
та електролічильників ДП НДВА «Пуща5Водиця» до комунальної власності територіальної громади міста Ки5
єва», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02 жовтня 2013 року № 1753 «Про унесення змін до розпорядження виконавчого органу Ки5
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 року № 1725 «Про прий5
няття безоплатно житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж відокремлених
об’єктів комунального призначення та електролічильників ДП НДВА «Пуща5Водиця» до комунальної власно5
сті територіальної громади міста Києва», від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконав5
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відом5
чого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва», в межах функцій орга5
ну місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�Б.�Гаріна,�68-А�в��ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва

та�до�сфери��правління�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що

додається.

2.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�П.�Радчен�а,�25�в��ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва

та�до�сфери��правління�Солом’янсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що

додається.

3.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Б.�Гаріна,�62�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

4.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Б.�Гаріна,�64�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

5.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Б.�Гаріна,�66�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

6.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Б.�Гаріна,�68�в��ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

7.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�П.�Радчен�а,�21-А�в��о-

м�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

8.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�жит-

лово�о�б�дин���на�в�л.�Рад�осп�Сов�и,�3�в��о-

Про прийняття5передачу зовнішніх 
мереж, споруд та обладнання у Святошинському районі 

м. Києва
Розпорядження № 49 від 1 лютого 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря5
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін5
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою надійного утримання та якісного обслуго5
вування зовнішніх інженерних мереж, споруд і обладнання, в межах функцій органу місцевого самовряду5
вання:

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���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�в�межах�та�на��мовах,�ви-

значених�У�одою�щодо�реалізації�прое�т�

�правління�та�реформ�вання�енер�етично�о

�омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро-

���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�����ла-

дено�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією,�з�ідно�з�до-

дат�ом.

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

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

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

но�з��ом�нальним�підприємством�«Кер�юча

�омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Святошинсь�о�о�район��м.�Києва»�та�ПАТ�«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�вжити�заходів�щодо�прийняття-пе-

редачі�зовнішніх�інженерних�мереж,�спор�д�та

обладнання,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

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

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

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

та�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’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 об’єктів теплопостачання товариства 
з обмеженою відповідальністю 

«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
Розпорядження № 50 від 1 лютого 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь5
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери5
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін5
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» (лис5
ти від 27 жовтня 2015 року № 127, від 09 листопада 2015 року № 144) та протокол загальних зборів учасників від
20 жовтня 2015 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, 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��«КИЇВЕНЕРГО»

об’є�ти�теплопостачання�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»

з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,�ви-

значених�У�одою�щодо�реалізації�прое�т���прав-

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

пле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змі-

нами�та�доповненнями),�я�а���ладена�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

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

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

чі�об’є�тів�теплопостачання,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів

Голова В. Кличко

Додато�	не	др�ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä
ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ëó ç ïèòàíü áþäæåòó óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
(V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-
êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

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

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî
êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

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

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàä³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â
óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü êîíòðîëþ òà çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿: çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ — íàâàëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ (V êàòåãîð³ÿ),
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè, êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ð³øåíü òà
äîðó÷åíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ), ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àíàë³òè÷íî¿
ðîáîòè, êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ð³øåíü òà äîðó÷åíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169,òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-
êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

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

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî
êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

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

м�нальн��власність�територіальної��ромади

міста�Києва�та�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�що�додається.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додат�и	не	др�ються.	

Ознайомитися	з	ними	можна	

на	офіційном	інтернет-порталі	КМДА

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Îãîëîøåííÿ
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â

ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ

Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ
çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíè-
ê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ, çàòâåðäæåíîãî
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ðîêó ¹865/865 êîíêóðñíà êîì³-
ñ³ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó
æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ.

Íàïðÿìàìè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â:

- âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà îïàëåííÿ /ãàðÿ÷å
âîäîïîñòà÷àííÿ;

- ðåêîíñòðóêö³ÿ òåïëîâèõ ïóíêò³â òà âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîïóíêò³â;

- òåïëî³çîëÿö³ÿ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò äàõ³â;

- çàì³íà â³êîí òà äâåðåé â ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³;

- ìîäåðí³çàö³ÿ òà çàì³íà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ;

- óòåïëåííÿ ôàñàä³â;

- çàì³íà îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â íà åíåðãîåôåêòèâí³ òà/àáî âñòàíîâëåííÿ äàò÷èê³â
ðóõó äëÿ ðåãóëþâàííÿ îñâ³òëåííÿ ó ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

Äî êîíêóðñó äîïóñêàþòüñÿ ïðîåêòè, çà óìîâè ãàðàíòóâàííÿ îá'ºäíàííÿì ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó òà ÷ëåíàìè êîîïåðàòèâíîãî áóäèíêó îïëà-
òè íå ìåíøå 30 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ðîá³ò çà ïîäàíèì ïðîåêòîì à ñàìå:

- ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâîìó ðàõóíêó ñóá'ºê-
òà ïîäàííÿ ïðîåêòó;

- êðåäèòíî¿ ë³í³¿, â³äêðèòî¿ ó áàíêó ó ðîçì³ð³ çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ðîá³ò çà ïðîåêòîì;

- íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíî¿ ãàðàíò³¿, ïîðóêè, çàñòàâè ÷è ³íøîãî âèäó çàáåçïå-
÷åííÿ, íå çàáîðîíåíîãî çàêîíîäàâñòâîì.

Ôîðìà ïîäàííÿ ïðîåêòó âñòàíîâëåíà äîäàòêîì äî "Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðî-
åêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â
ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êî-
îïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ", çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
26.12.2014 ðîêó ¹ 865/865.

Äî ïðîåêòó äîäàþòüñÿ:

- òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îáãðóíòóâàííÿ ïðîåêòó;

- äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ îñîáè íà ï³äïèñàííÿ ïðîåêòó;

- äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü îäíîãî àáî ê³ëüêîõ âèä³â ãàðàíòóâàííÿ
îïëàòè.

Ïðèéíÿòòÿ íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â
ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ áóäå ïðîâîäèòèñü
Äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç 15 áåðåçíÿ 2016 ðî-
êó äî 15 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ùîâ³âòîðêà ç 9.00 äî 13.00 òà ùî÷åòâåðãà ç 14.00 äî
18.00 çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, áóä. 15À, êàá. 14.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 279-12-66.

Ìèêîëà¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº â ñóäîâå çàñ³äàííÿ Òîâàðèñòâî
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Âñåóêðà¿íñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî “Óêðåêîëîã³ÿ”,
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: âóë.Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, áóäèíîê ¹3,îô³ñ ¹197, ì.Êè¿â, â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à
ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äåì³÷à Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Âñåóêðà¿íñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî “Óêðåêîëîã³ÿ”, òðåòÿ îñîáà: Â³ää³ë äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Ðåºñòðàö³éíî¿
ñëóæáè Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ çâ³ëüíåíèì ç
ïîñàäè äèðåêòîðà. Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 29 áåðåçíÿ 2016 ðîêó î 14.00 â ïðèì³ùåíí³
Ìèêîëà¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, âóë. ². Ìàçåïè, 29, ïîâåðõ 1, çàë ¹1,
ì. Ìèêîëà¿â, Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³.

Ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ äàíîãî îãîëîøåííÿ â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì
ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó.Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ
íà âêàçàíå ÷èñëî ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ó éîãî â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ äîêàç³â.

Ñóääÿ À. Ï. Ãîëîâàòèé

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Äåì÷åíêà Ñåðã³ÿ Ïåò-
ðîâè÷à â ³íòåðåñàõ ×åðüîìóõè Àíäð³ÿ Â³êòîðîâè÷à íà ð³øåííÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñó-
äó ì. Êèºâà â³ä 27 òðàâíÿ 2015 ðîêó â ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
"Êîìåðö³éíèé áàíê "Àêòèâ áàíê" â îñîá³ Óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â
ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ äî ×åðüîìóõè Àíäð³ÿ Â³êòîðîâè÷à, 3-³ îñîáè: Êîøòóëÿ ²âàí Ñåð-
ã³éîâè÷, Êîøòóëÿ Ñåðã³é ²âàíîâè÷ ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè,— â³äáóäåòü-
ñÿ â ïðèì³ùåíí³ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-à, ïîâåðõ ¹ 9, çàë ¹ 0910,
ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ×îá³òîê À.Î.) — 24 áåðåçíÿ 2016 ðîêó î 10.10.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à òà òðåò³õ îñ³á, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Êèòà¿âñüêà, 6. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 111,2 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³-
äàêöèçíî¿ ãðóïè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 2 132 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 14213,33 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ï. Êîçèöüêîãî, 5, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

81,30 êâ.ì. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³
çä³éñíþþòü áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â òà
³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1,00 ãðí íà ð³ê
(áåç ÏÄÂ).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32,
207-09-34, 207-09-30.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà,
31-À, âèêëèêàº íà 14.03.2016 ðîêó î 10.00 Æäàíîâè÷à Ìàêñèìà Ìèõàéëîâè÷à â
ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Ïîðøå Ë³çèíã Óêðà¿íà” äî Æäàíîâè÷à Ìàêñèìà Ìèõàéëîâè÷à ïðî âèçíàííÿ ïðàâà
âëàñíîñò³.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î.À.

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, êîí-

òàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà ó

%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí²íøå âèêîðèñòàííÿ

1

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷-
íà ë³êàðíÿ ¹ 3 (02125,
Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26,
540-95-25, 540-96-56)

1 ïîâåðõ
Çàïîðîæöÿ
Ïåòðà, 26,

Ê.2
32,60 7%

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷-

íèõ âèðîá³â

Ñòàíîì íà 31.12.2015

2 ðîêè 364 äí³ 127,62 4160,33 713200,00

2

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ" (ì. Êè¿â,
Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1 ïîâåðõ
Ãîí÷àðà Îëå-
ñÿ, 33, ë³ò. À

44,40
1 ãðí íà

ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèé-
ìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè

Ñòàíîì íà 31.01.2016

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

1 ãðí íà ð³ê 113815,89

3
1, 2 ïî-
âåðõè

Çàñëîíîâà
Êîñòÿíòèíà,

16, ë³ò. Á
50,0 5 % Íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã

Ñòàíîì íà ñ³÷åíü 2016

2 ðîêè 364 äí³ 65,77 3288,71 782250,00

4 1 ïîâåðõ
Äðàéçåðà

Òåîäîðà, 22,
ë³ò. À

35,60

1% (äëÿ
ïëîù³

20, êâ.ì)
Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

í³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.01.2016

2 ðîêè 364 äí³

14,15
753,75

604357,00
4% àáî 56,58

15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 212,20 7554,46

5 1 ïîâåðõ
ßëòèíñüêà,

11, ë³ò. Â
145,90 8% Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.12.2015

2 ðîêè 364 äí³ 58,18 8488,43 1234980,0

6 1 ïîâåðõ
Ë³ñîâèé

ïðîñï., 39,
ë³ò. À

276,60
1 ãðí íà

ð³ê

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî íàäàº îñ-
â³òí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿, äîøê³ëüíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäîâàíà

ïëîùà ÿêèõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã
çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ ó ñôåðàõ

äîøê³ëüíî¿ òà çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê 3963140,0

7 1 ïîâåðõ
ïðîñï. Â. Ìà-
ÿêîâñüêîãî,

47, ë³ò. À
14,9 8% Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.11.2015

2 ðîêè 364 äí³ 145,86 2173,33 326000,0

8 1 ïîâåðõ
ïðîñï. Â. Ìà-
ÿêîâñüêîãî,

47, ë³ò. À
14,9 8% Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.11.2015

2 ðîêè 364 äí³ 145,86 2173,33 326000,0

9

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³-
í³÷íèé øïèòàëü ³íâàë³-
ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè (254075, ×åðâî-

íîôëîòñüêà, 26,
401-96-20)

1 ïîâåðõ
×åðâîíî-

ôëîòñüêà, 26,
Ê. 1

54,5 12%
Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³-

çóº ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà 31.11.2015

2 ðîêè 364 äí³ 101,08 5509 550900,0

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ —
ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà éîãî áàëàíñ³.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: ÷àñòèíà äàõó áóä³âë³.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Äîáðîõîòîâà, 24.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 5,0.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì

îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíèé ðåìîíò.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì ðîçì³ùåííÿ îáëàäíàííÿ òà 1 àíòåíî-ì³ñöÿ îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè

ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ'ÿçêó.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.11.2015 p.: 259463 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 1729,75 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2018 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó òà ÷àñòèí³ 2-ãî ïîâåðõàõ áóä³âë³.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-53.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 479,6.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì

îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíèé ðåìîíò.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ àïòåê, ùî ðåàë³çóþòü ãîòîâ³ ë³êè, âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â çà ðåöåïòàìè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.11.2015 p.: 13323288 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 185,92 ãðí.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó ïîâåðñ³ áóä³âë³.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 42.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 204,4.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì

îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíèé ðåìîíò.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ àïòåê, ùî ðåàë³çóþòü ãîòîâ³ ë³êè, ïðîäàæ ë³êàðñüêèõ âèðîá³â ìåäè÷íîãî

ïðèçíà÷åííÿ.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.11.2015 p.: 2975246 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 97,04 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2018 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó ïîâåðñ³ áóä³âë³.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, ïð. Íàóêè, 29.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 74,2.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì

îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíèé ðåìîíò.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà (ïðèâàòíèé

íîòàð³óñ).
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.11.2015 p.: 407061 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 91,44 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2018 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ñì³òòºçá³ðíèê).
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, ïð. Íàóêè, 29.
Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 12.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó òà ³íø³ óìîâè: êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì

îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïîâ³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíèé ðåìîíò.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè â³ä 30.11.2015 p.: 42480 ãðí.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ): 59 ãðí.
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2018 ð. çàïðîïîíîâàíèé îðåíäàðåì.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 9.Äîäàòêîâà

³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (044)456-46-30.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ äî ñóäó â ïîðÿäêó ÷. 9 ñò. 74 ÖÏK Óêðà¿íè ÊÀÏË²É ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ×
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ

ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³
¹ 757/12542/15-ö çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåð-
íîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé áàíê "Ïðèâàòáàíê" äî
Êàïë³ÿ Îëåêñàíäðà Ãðèãîðîâè÷à, Ìàëþõè Îëåêñàíäðà
Ãðèãîðîâè÷à,Êàïë³é Òåòÿíè Âîëîäèìèð³âíè —ïðî ñòÿã-
íåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ça êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ÿêå

â³äêëàäåíî äî 15.00 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ³ â³äáóäåòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 42à, êàá. 16, ñóä-
äÿ Ìîñêàëåíêî Ê.Î.

Ïðîïîíóºìî ïîäàòè âñ³ ðàí³øå íåïîäàí³ äîêàçè.

Âè çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.

Ðîç'ÿñíþºìî, ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ

áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íå ïîâ³äîìëåííÿ ñóä ïðî
ïðè÷èíè íåÿâêè,ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü
íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî,ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 9 ñò. 74
ÖÏÊ Óêðà¿íè, ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê
â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå
ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 46375

11 áåðåçíÿ 2016 ð.
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ÏÐÎÂÅÑÒÈ ñâÿòî êðåàòèâíî òà äî-
âåñòè, ùî àâòîïåðåãîíè — ñïðàâà
íå ëèøå ÷îëîâ³÷à, çãîëîñèëîñÿ ïî-
íàä ø³ñòäåñÿòè ïðåäñòàâíèöü ïðå-
êðàñíî¿ ñòàò³. Óæå òðàäèö³éíî 8 áå-
ðåçíÿ ñòàðòóâàëè é ô³í³øóâàëè ó÷àñ-
íèö³ â³ñ³ìíàäöÿòèõ çà ë³êîì
ïåðåãîí³â á³ëÿ ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé».
Òðè äåñÿòêè åê³ïàæ³â, ó ñêëàä³ ÿêèõ
ëèøå ä³â÷àòà, àêòèâíî ¿çäèëè Êè-
ºâîì ³ ïåðåäì³ñòÿì — îð³ºíòóâàëè-
ñÿ çà ëåãåíäîþ, øóêàëè êîíòðîëü-
í³ òî÷êè, ïðîõîäèëè ñëàëîìíó òðà-
ñó. Ãîíùèö³ ñòàðòóâàëè íà ð³çíèõ
àâòîìîá³ëÿõ — â³ä ñêðîìíèõ ì³ê-
ðîë³òðàæîê äî äîáðå ï³äãîòîâëåíèõ
ñïîðòèâíèõ àâòî. Ïðàâèëà çìàãàí-
íÿ íå òàê³ âæå é ïðîñò³: ïðî¿õàòè
ïåâíó äèñòàíö³þ çàïëóòàíèìè ì³ñü-
êèìè âóëèöÿìè òà ïîäîëàòè ïåðå-
ïîíè íà øëÿõó. ² ïðè öüîìó äîòðè-
ìóâàòèñÿ âñ³õ ïðàâèë äîðîæíüîãî
ðóõó. Äèñòàíö³ÿ ðàë³ — 70 ê³ëîìåò-
ð³â.

ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ïðå-
çèäåíò Êè¿âñüêîãî àòîìîòîêëóáó
Ñåðã³é Ìàë³ê, «Âåëèêå æ³íî÷å ðà-
ë³» ïðîâîäèòüñÿ íà âóëèöÿõ ì³ñ-
òà ç³ çâè÷àéíèì äîðîæí³ì òðàô³-
êîì, òîìó âñ³ ó÷àñíèö³ ïîâèíí³
äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë äîðîæíüî-
ãî ðóõó òà îáìåæåíü øâèäêîñò³.
«Âçäîâæ ìàðøðóòó çà öèì íåóõèëü-

íî ñë³äêóþòü ìàðøàëè ãîíêè òà
äîäàþòü øòðàôíèõ áàë³â çà ïîðó-
øåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ãîëîâíà ìå-
òà öüîãî çìàãàííÿ — íå ïåðåãíà-
òè óñ³õ, à ïåðåìîãòè çàâäÿêè àêó-
ðàòíîìó äîòðèìàííþ ãðàô³êó ðó-
õó òà ïðàâèëüí³é íàâ³ãàö³¿ ó ì³ñ-
ò³. Ïî-ïåðøå, âñ³ ó÷àñíèö³ ïîâèí-
í³ ðîç³áðàòèñü ó «ëåãåíä³» òà íå
çàãóáèòèñü íà âóëèöÿõ Êèºâà. Ïî-
ò³ì ìàþòü çíàéòè ÷åê-ïîéíòè òà
ñïåöä³ëÿíêè, äå ¿õ ÷åêàòèìóòü ð³ç-
í³ ³ãðîâ³ òà ðîçâàæàëüí³ ì³í³-çìà-
ãàííÿ. Àëå íàéá³ëüø ö³êàâîþ òà
âåñåëîþ ñïåöä³ëÿíêîþ äëÿ ãîí-
ùèöü çàâæäè áóâ ³ º ìàéäàí÷èê ç³
ñëàëîìîì. Îñü äå ñïîðòñìåíêè ìî-
æóòü ïîêàçàòè ñâîþ ô³ë³ãðàííó
òåõí³êó êåðìóâàííÿ»,— çàçíà÷èâ
Ñåðã³é Ìàë³ê.

Ñåðåä ó÷àñíèöü áóëè ÿê äîñâ³ä-
÷åí³ ãîíùèö³, òàê ³ íîâà÷êè. ²ðèíà
Ñ³ìîíîâà é Äàð³ÿ Áàçàëüºâà, Îëåñÿ
é Ðîêñîëàíà, Òåòÿíà ²âåðøèí ³ Ãàí-
íà Øóëüãà, Ñêîïåöü Òåòÿíà òà Êî-
âàëüîâà Êàòåðèíà — ö³ êîìàíäè áå-
ðóòü ó÷àñòü ó âñ³õ ãîíêàõ. À îñü ó

Êàòåðèíè Á³ëî¿ ³ Òåòÿíè Ïîøòàðóê
òàê³ çìàãàííÿ ïåðø³.

Óïðîäîâæ óñ³º¿ òðàñè çìàãàíü
ó÷àñíèê³â ñóïðîâîäæóº íåçâè÷àé-
íà ìåäè÷íà êîìàíäà øâèäêîãî ðå-
àãóâàííÿ —ëåãåíäàðíèé «Â³òåðåöü»,
ìàøèíà, ÿêà âèâîçèòü ïîðàíåíèõ
óêðà¿íñüêèõ á³éö³â ³ç çîíè ÀÒÎ. Çà
êåðìîì — óí³êàëüíà, â³äîìà â ªâðî-
ï³ ãîíùèöÿ, àëüï³í³ñòêà, á³çíåñ-ëå-
ä³, âîëîíòåð Ãàëèíà Àëìàçîâà, ÿêà
âæå á³ëüøå ï³âòîðà ðîêó ïðàêòè÷-
íî æèâå íà ïåðåäîâ³é. À ïî÷èíàëà
âîíà ç ïåðøîãî «Âåëèêîãî æ³íî÷î-
ãî ðàë³».

«Ó íàñ íàäçâè÷àéíî äðóæíà
êîìàíäà, â ñêëàä³ ÿêî¿ ÿê ïðîôå-
ñ³éí³ ìåäèêè, òàê ³ ïàðàìåäèêè, äî-
ñâ³ä÷åí³ âîä³¿, òèëîâ³ âîëîíòåðè,—
êàæå ïàí³ Ãàëèíà.— ß âäÿ÷íà äîë³
çà òå, ùî çâåëà ìåíå ç öèìè ëþäü-
ìè — ñïðàâæí³ìè ïàòð³îòàìè ç õî-
ðîáðèìè é äîáðèìè ñåðöÿìè. À
ó÷àñòü ó àâòîïåðåãîíàõ ìåíå áàãà-
òî ÷îìó íàâ÷èëà. Âåñü äîñâ³ä, îò-
ðèìàíèé íà ðàë³, çíàäîáèâñÿ ìåí³
â çîí³ ÀÒÎ: ñëàëîì — ìàíåâðóâàí-
íÿ ï³ä îáñòð³ëîì, ëåãåíäà — âì³í-
íÿ îð³ºíòóâàòèñÿ â íåçíàéîì³é ì³ñ-
öåâîñò³, øâèäêà çàì³íà êîëåñà ï³ä
ñíàðÿäàìè — áåç êîìåíòàð³â...»

Âñ³ ó÷àñíèö³ çìàãàíü áàæàëè ñâî-
¿ì ñóïåðíèöÿì ïîçèòèâó, âïåâíå-
íîñò³ é ïåðåìîãè.

Â³äêðèâàþ÷è ðàë³, ïî÷åñíèé êîí-
ñóë Ìîíàêî Þð³é Òàí çàçíà÷èâ, ùî
âïåðøå â Óêðà¿í³ â ðàë³ áåðóòü ó÷àñòü
åëåêòðîìîá³ë³, çà ÿêèìè ìàéáóòíº
àâòîñïîðòó. Â³í âèñëîâèâ ñïîä³âàí-
íÿ, ùî ïåðåìîæíèö³ òóðí³ðó ìàòè-
ìóòü çìîãó âçÿòè ó÷àñòü ó ì³æíà-
ðîäíèõ ïåðåãîíàõ Ëüâ³â — Ìîíòå-
Êàðëî, ÿê³ ñòàðòóþòü 22 òðàâíÿ.

Äî ñëîâà, ó «Âåëèêîìó æ³íî÷îìó
ðàë³» ïåðåìîãó âèáîðîâ åê³ïàæ ¹ 7
íà àâòîìîá³ë³ Ì³öóá³ñ³-Ëàíñåð Õ 
ó ñêëàä³ Õðèñòèíè Óò÷åíêî é Âàëåí-
òèíè Ïîëÿêîâî¿ �

Çà êåðìîì —ëèøå ä³â÷àòà
� Ó Êèºâ³ â³äáóëîñÿ òðàäèö³éíå «Âåëèêå æ³íî÷å ðàë³»

Îðãàí³çàòîðè ïåðåãîí³â—Êè-

¿âñüêèé ì³ñüêèé àâòîìîòîêëóá

(ÊÌÀÌÊ), Àâòîìîá³ëüíà ôå-

äåðàö³ÿ Óêðà¿íè —çà ï³äòðèì-

êè ÊÌÄÀ ïðîâåëè ² åòàï òðà-

äèö³éíîãî ùîð³÷íîãî «Âåëèêîãî

æ³íî÷îãî ðàë³» — êëóáíîãî

çìàãàííÿ íà ñåð³éíèõ àâòî-

ìîá³ëÿõ.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó «Âåëèêîìó æ³íî÷îìó ðàë³» ïåðåìîãó âèáîðîâ åê³ïàæ ¹ 7 íà àâòîìîá³ë³ 
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