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Ó×ÎÐÀ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðåäñòàâèâ ãðî-
ìàäñüêîñò³ «àâòîíîìíó ðîçóìíó
ìîá³ëüíó çóïèíêó» íà ñîíÿ÷íèõ
áàòàðåÿõ. Âàðò³ñòü òàêîãî íîó-õàó
– áëèçüêî 100 òèñ. ãðí. Ïàâ³ëüéîí
î÷³êóâàííÿ îñíàùåíî ñâ³òëîä³îä-
íîþ ï³äñâ³òêîþ, åêðàíàìè, íà ÿêèõ
ìîæíà äåìîíñòðóâàòè áóäü-ÿêèé
êîíòåíò: ðîçêëàä ðóõó ãðîìàäñü-
êîãî òðàíñïîðòó, çì³íè ó ðîçêëàä³,
àíîíñè ñòîëè÷íèõ ïîä³é, ñîö³àëü-
íó ðåêëàìó. Òàêîæ òóò º Wi-Fi, ìîæ-
íà ï³äçàðÿäèòè òåëåôîí. Ââå÷åð³ çó-
ïèíêà åêîíîìèòü åíåðã³þ. ßêùî
ëþäåé íåìàº – ñâ³òëî íà í³é íå òà-
êå ÿñêðàâå, ÿêùî ó âå÷³ðí³é ÷àñ äî

ïàâ³ëüéîíó íàáëèæàºòüñÿ ëþäèíà
– ñâ³òëî ñòàº ÿñêðàâ³øèì. Ó ìàé-
áóòíüîìó óñ³ ñòîëè÷í³ ì³ñöÿ î÷³êó-
âàííÿ òðàíñïîðòó ïëàíóþòü îá-
ëàäíàòè àíòèâàíäàëüíèì çàõèñ-
òîì.

«Öå òåñòîâèé çðàçîê çóïèíêè,
³ç âñòàíîâëåííÿì ÿêèõ ïëàíóºòü-
ñÿ âäîñêîíàëþâàòè òà ïîêðàùó-
âàòè ³íôðàñòðóêòóðí³ îá`ºêòè ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ì³ñòà. Íà-
øà ìåòà – ùîá ëþäè ïåðåñ³ëè ç
âëàñíèõ àâò³âîê íà àâòîáóñè, òðî-
ëåéáóñè,òðàìâà¿, ùîá ¿ì áóëî êîì-
ôîðòíî, ùîá âîíè øâèäêî ìîãëè
ä³ñòàòèñÿ ç ïóíêòó À äî ïóíêòó Â»,
- ïîÿñíèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð

ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» Ñåðã³é Ìàé-
çåëü.

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî
ïîâ³äîìèâ, ùî âïðîâàäæåííÿ ñó-
÷àñíèõ òåõíîëîã³é ñòàâèòü äîäàò-
êîâó ïåðåïîíó äëÿ êîðóïö³¿, ÿêà
ìîæëèâà íà òàêîìó âåëèêîìó
ï³äïðèºìñòâ³,ÿê ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».
Äî ê³íöÿ ðîêó â ñòîëèö³ ïëàíóºòü-
ñÿ âñòàíîâèòè ùå 50 òàêèõ «ðî-
çóìíèõ» çóïèíîê.

«Êè¿â ïîâèíåí ñòàòè ºâðîïåéñü-
êèì ì³ñòîì çà âñ³ìà ñòàíäàðòàìè
æèòòÿ»,–çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Îêð³ì öüîãî, ïðèñóòí³ íà ïðå-
çåíòàö³¿ îãëÿíóëè íîâèíêó
«Êè¿âïàñòðàíñó» – àâòîáóñ ÌÀÇ,
îáëàäíàíèé âñåðåäèí³ åëåêòðîí-
íèìè âàë³äàòîðàìè.

ßê ïîÿñíèâ çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ñëóæáè åíåðãåòè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ òà çâ`ÿçêó ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» Àíäð³é Áóõòà, óñ³ àâòîáóñè
àâòîïàðêó ¹ 6 âæå îáëàäíàíî òà-
êèìè ïðèëàäàìè, ÿê³ äàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðèéìàòè îïëàòó çà ïðî¿çä
ÿê ðàçîâèìè êâèòêàìè,òàê ³ «Êàðò-
êîþ êèÿíèíà» àáî ì³ñÿ÷íèì
ïðî¿çíèì. «Ó ïåðñïåêòèâ³ ìîæíà
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà ïðî¿çä
íàâ³òü áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ.Âàë³äà-
òîð çáèðàº ³íôîðìàö³þ ùîäî ê³ëü-
êîñò³ ïàñàæèð³â, ê³ëüêîñò³ ï³ëüãî-

âèê³â. ×åðåç ñïåö³àëüíèé ïðèñòð³é
³íôîðìàö³ÿ ïåðåäàºòüñÿ íà ñåð-
âåð, äå âîíà íàêîïè÷óºòüñÿ. ßêùî
æ õòîñü íå ñïëàòèâ çà ïðî¿çä, öå
â³äñòåæóºòüñÿ òà ïåðåäàºòüñÿ êîíò-
ðîëåðàì. Òîä³ âîíè ïåðåâ³ðÿþòü
ñàìå òîé àâòîáóñ,äå áàãàòî «çàéö³â»,
- ðîçïîâ³â ïàí Áóõòà.

Òîáòî áóäå ìîæëèâî â ðåæèì³
îí-ëàéí ñë³äêóâàòè çà ïðîöåñîì
ñïëàòè çà ïðî¿çä.

Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Áóõòè,çãîäîì
íà áàãàòüîõ çóïèíêàõ îáëàøòóþòü
àâòîìàòè ç ïðîäàæó êâèòê³â òà ïî-
ïîâíåííÿ ïðî¿çíèõ,òîìó ïîòðåáà â
êîíäóêòîðàõ ÷àñòêîâî â³äïàäå.

Äëÿ áîðîòüáè ³ç «çàéöÿìè» íî-
âà ñèñòåìà ïîð³âíþâàòèìå ê³ëüê³ñòü
ïàñàæèð³â, ÿê³ ââ³éøëè äî ñàëîíó,
ç òèìè, õòî îïëàòèâ ïðî¿çä. Òàêîæ
çàïðîâàäæåííÿ íîó-õàó äîçâîëèòü
êîíòðîëþâàòè, àáè âîä³¿ ñòðîãî
äîòðèìóâàëèñÿ ìàðøðóòó. Ç ÷à-
ñîì ó êîæí³é ìàøèí³ ïëàíóþòü
âñòàíîâèòè áîðòîâèé êîìï`þòåð
òà åêðàí, íà êîòðîìó âèâîäèòè-
ìåòüñÿ îïåðàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ
ùîäî íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é òà
ïîâ³äîìëåííÿ â³ä äèñïåò÷åðà.

Îêð³ì öüîãî,àâòîáóñ ÌÀÇ îáëàä-
íàíî ñïåö³àëüíèì çîâí³øí³ì
êð³ïëåííÿì äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ
âåëîñèïåä³â �

Ì³ñòî «ðîçóìíèõ çóïèíîê» 
� Â ñó÷àñíîìó ïàâ³ëüéîí³ î÷³êóâàííÿ ìîæíà êîðèñòóâàòèñü WI-FI, ï³äçàðÿäèòè ìîá³ëüíèé

òåëåôîí, ïåðåãëÿíóòè íà åêðàí³ ³íôîðìàö³þ
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Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ìîÿ ïîçèö³ÿ 
íå çì³íèëàñÿ –
ÿ ââàæàþ,
ùî â Áóäèíêó
ïðîôñï³ëîê òðåáà
çðîáèòè ìóçåé
Ìàéäàíó» 

Ñòîëè÷íà âëàäà íå äàâàëà æîä-

íèõ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ áóäü-

ÿêèõ êàôå ó Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê

³ çâåðíóëàñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ

îðãàí³â, ùîáè âîíè âæèëè

â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â. Ïðî öå çàÿ-

âèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â

êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì.

«Áóäèíîê ïðîôñï³ëîê íå º êî-

ìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ ì³ñòà Êèºâà.

Æîäíèõ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-

íÿ êàôå ó Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê

êè¿âñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ íå äàâà-

ëà. ßêùî íåìàº äîçâîë³â – ìè

çâåðòàºìîñÿ äî ïðàâîîõîðîí-

íèõ îðãàí³â, ùîáè âîíè â³äðåà-

ãóâàëè. Ìè íàïèñàëè â³äïîâ³äíå

çâåðíåííÿ, ³ ïðàâîîõîðîíö³ ïî-

âèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â»,

– çàçíà÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî êè¿âñüêà

àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðàöþº âèêëþ÷íî

â ðàìêàõ çàêîíó ³ âèìàãàº â³ä êîæ-

íîãî, õòî õî÷å çàéìàòèñÿ á³çíå-

ñîì ó Êèºâ³, òàêîæ äîòðèìóâàòèñÿ

çàêîíîäàâñòâà ³ â³äïîâ³äíèõ ïðà-

âèë.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ

ùîäî ñïðîá êîìåðö³àë³çàö³¿ ïëîù

Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê, ìåð Êèºâà

ï³äêðåñëèâ: «ß âèõîäèâ ç ïðî-

ïîçèö³ºþ, ùî â Áóäèíêó

ïðîôñï³ëîê ïîòð³áíî çðîáèòè

ìóçåé Ìàéäàíó. Öÿ áóä³âëÿ áó-

ëà ñåðöåì Ìàéäàíó, òàì áàãàòî

ïîä³é â³äáóâàëîñÿ, òàì ðîçì³ùó-

âàâñÿ øòàá. Ìåí³ çäàºòüñÿ, öå

ãàðíà ³äåÿ», – ñêàçàâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Ó ðîáîò³
Áîðùàã³âñüêî¿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî 
òðàìâàÿ òèì÷àñîâ³
çì³íè 

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»,

äî 15 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ç 23.30

äî 05.00 çàêðèâàºòüñÿ ðóõ òðàì-

âàéíèõ ìàðøðóò³â ¹ 1 òà ¹ 3.

Òàê³ çì³íè ïîâ`ÿçàí³ ç íå-

îáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ðåìîíò-

íèõ ðîá³ò òðàìâàéíèõ êîë³é íà

âóë. Âîëîäèìèðà Ïîêîòèëà (âóë.

Êàðòâåë³øâ³ë³).

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Êè¿âïàñòðàíñ» ïåðåïðîøóº òà

çâåðòàºòüñÿ äî ìåøêàíö³â ³ç ïðî-

õàííÿì ïîñòàâèòèñÿ ç ðîçóì³ííÿì

äî òèì÷àñîâèõ íåçðó÷íîñòåé.

íîâèíè

Â ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè «àâòîíîìíó ðîçóìíó
ìîá³ëüíó çóïèíêó», çìîíòîâàíó íà âóë. Âåëèê³é
Âàñèëüê³âñüê³é, 4. Ñó÷àñíèé ïàâ³ëüéîí î÷³êóâàííÿ
âñòàíîâëåíî â ðàìêàõ âïðîâàäæåííÿ â Êèºâ³
ñèñòåìè SmartCity. Òóò º Wi-Fi, ìîæíà ï³äçàðÿäèòè
òåëåôîí, ïåðåãëÿíóòè åêðàí ç ð³çíîìàí³òíîþ
³íôîðìàö³ºþ òîùî. Âàðò³ñòü íîó-õàó îö³íþþòü â
100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

«Ðîçóìí³ çóïèíêè» îñíàùåíî ñâ³òëîä³îäíîþ ï³äñâ³òêîþ, åêðàíàìè, íà ÿêèõ ìîæíà äåìîíñòðóâàòè áóäü-ÿêèé êîíòåíò: ðîçêëàä ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, çì³íè ó
ðîçêëàä³, àíîíñè ñòîëè÷íèõ ïîä³é, ñîö³àëüíó ðåêëàìó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

—�ре��льтивації�першої�чер�и�полі�он��ТПВ�№ 5�в�с.�Під�ірці�Об�хівсь�о�о�район��Київсь�ої

області�та�полі�он��ТПВ�№ 1�в�с.�Пиро�ів;

—��дос�оналення�системи�поводження�з�ТПВ�(збільшення��іль�ості��онтейнерів�для�розділь-

но�о�збирання,�о�ремий�збір�небезпечних�відходів���с�ладі�поб�тових,�підвищення�свідомості

населення�за�рах�но��проведення�навчальних�та�а�ітаційних�заходів,�оновлення��онтейнерно-

�о�пар���та�пар���сміттєвозів,�створення��еоінформаційної�системи);

—�поп�ляризації�роздільно�о�збор��твердих�поб�тових�відходів.

Внаслідо��впровадження�цих�заходів�план�ється�отримати�та�ий�рез�льтат:

—�обся��перероблених/відсортованих�відходів�збільшиться�до�2020�ро���до�50/11�відсот�ів

відповідно;

—��онтроль�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�над�р�хом�відходів;

—�підвищення�долі�ТПВ���ви�ористанні�в�я�ості�джерела�альтернативно�о�вид��палива;

—�зменшення�не�ативно�о�вплив��відходів�на�нав�олишнє�природне�середовище;

—�прозорість�тарифо�творення���сфері�поводження�з�ТПВ.

Рит�альні�посл��и

Шляхами�вирішення�проблем���сфері�надання�рит�альних�посл���є:

—�Ор�анізація�роботи�з�виділення�земельних�діляно��для�б�дівництва�нових��ладовищ�та

розширення�меж�існ�ючих. За�рах�но��виділення�нових�земельних�діляно��для�б�дівництва�но-

вих��ладовищ�за�межами�м.�Києва�та�за�рах�но��розширення�меж�Південно�о,�Північно�о�та�Лі-

сово�о��ладовищ�б�де�можливість�здійснювати�поховання�на��ладовищах,�я�і�є�зр�чними�для

відвід�вання�родичами�померло�о.

—�Б�дівництво��ол�мбарних�стін�на�Лісовом�,�Бортничансь�ом�,�Братсь�ом��та�Війсь�ово-

м���ладовищах дасть�можливість�проводити�поховання�в�місь�ій�зоні�та�послабить�напр�жен-

ня�серед�меш�анців�м.�Києва�щодо�місць�захоронень.

За�попередніми�розрах�н�ами�за�альна�довжина��ол�мбарних�стін�на�зазначених��ладови-

щах�с�ладе�1322�по�онні�метри�з�влашт�ванням�12800�ніш,�що�дасть�змо���здійснити�45900

поховань�та�зе�ономити�10,2��е�тара�землі.

—�Б�дівництво�ново�о��рематорію���Лівобережній�частині�міста.

Врахов�ючи�те,�що��іль�ість��ремацій�щорічно�збільш�ється�і�перевищ�є��іль�ість�поховань

традиційним�способом,�вини�ла�необхідність���б�дівництві�ново�о��рематорію.�Реалізація�цьо-

�о�прое�т��дозволить�встановити�нове�с�часне��ремаційне�обладнання,�я�е�ви�лючить�не�а-

тивний�вплив�на�е�оло�ію�міста�та�забезпечить�меш�анців�столиці�місцями�для�поховання��рн

з�прахом.

— Проведення�інвентаризації�місць�поховань.

Передбачається�створення�єдиної�бази�даних�захоронень�по��ладовищах�РС�СКП�«Спец�ом-

бінат�ПКПО».�Це�дасть�можливість�вести�облі��місць�захоронень�та�мати�дані,�починаючи�з�ін-

формації�щодо�першо�о�захоронення,�фото�захоронення�та�інше,�я�а�б�де�ви�ористов�ватися

я��для�вн�трішньо�о��орист�вання,�та��і�для�можливості�оперативно�о�інформ�вання�відповід-

но�до�запитів.�Створення�та�ої�бази�вирішить�питання�щодо�проведення�неза�онних�підзахоро-

нень�та��с�не�людсь�ий�фа�тор�доп�щення�помило�.

Розв’язання�проблеми�дасть�змо���зняти�напр����в��иян�щодо�обмеженості�місць�поховань

та�сприятиме�підвищенню�я�ості�рит�альних�посл��,�я�і�надаються�населенню�м.�Києва.

Інженерний�захист�територій

На�етапі�реалізації�Про�рами�передбачено�ви�онати�та�і�роботи�на�основних�зс�вонебезпеч-

них�ділян�ах:

—���ріплення�схил��озера�Глин�а�в�районі�пров�л���А�адемі�а�Філатова���Печерсь�ом��районі,

—���ріплення�схил��Совсь�ої�бал�и�біля�в�л.�Петра�Радчен�а���Солом’янсь�ом��районі,

—���ріплення�схил��біля�б�дівлі�на�в�л.�Нижньоюр�івсь�ій,�53���Подільсь�ом��районі,

—���ріплення�дніпровсь�о�о�схил��біля�пішохідно�о�мост����Печерсь�ом��районі,

—�ремонт�та���ріплення�підпірних�стіно��між�б�дин�ами�№ 5/1-а�на�в�л.�Трьохсвятительсь�ій

та�№ 10�на�в�л.�Костьольній���Шевчен�івсь�ом��районі�та�інших�об’є�тах,�перелі��я�их�визна-

чається�за�рез�льтатами�моніторин��.

Крім�то�о,�б�де�проведено�обстеження�та��апітальний�ремонт��ідротехнічних�спор�д�міста.

Ви�онання�заходів�Про�рами�передбачається�за�рах�но���оштів�державно�о�бюджет�,�місь-

�о�о�бюджет��та�інших�джерел,�не�заборонених�чинним�за�онодавством�У�раїни.

Обся�и�фінанс�вання�заходів�Про�рами��точнюються�та�визначаються�щорічно�відповідно�до

можливостей�бюджет��м.�Києва,�прийнятих�інвестиційних�пропозицій�і�про�рам�та�пропозицій

с�б’є�тів��осподарювання�на�відповідний�рі�.

Про�нозний�обся��фінансово�о�забезпечення�ви�онання�завдань�Компле�сної�цільової�про-

�рами�підвищення�енер�оефе�тивності�та�розвит���житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�міста

Києва�на�2016 —�2020�ро�и�наведено�в�таблиці�6.

Таблиця�6

Ресурсне забезпечення Комплексної цільової програми 
підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово�комунальної інфраструктури міста Києва 
на 2016 — 2020 роки

тис.��рн.

За�інчення�додат�а�до�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

17.03.2016�№ 232/232

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

Роки виконання Програми Усього витрат
на виконання
Програми2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг ресурсів, усього, у
тому числі:

5661674,70 10451899,20 8948686,50 7752834,75 5815744,15 38630839,30

Державний бюджет 1169409,30 792219,55 305240,00 350000,00 436000,00 3052868,85

Бюджет м. Києва 1740571,80 2161673,25 1829436,50 1484584,75 1527694,15 8743960,45

Кошти інших джерел, у тому
числі:

2751693,60 7498006,40 6814010,00 5918250,00 3852050,00 26834010,00

залучені кошти 117500,00 2383140,00 2484960,00 2438200,00 258000,00 7681800,00

інвестиційні кошти 345133,6 1647366,4 1178050,0 184050,0 198050,0 3552650,00

кошти підприємств 302400,00 492400,00 490900,00 490900,00 490900,00 2267500,00

кошти МФО 1986660,0 2975100,0 2660100,0 2805100,0 2905100,0 13332060,00

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 
ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями�та�пріоритетні�завдання�визначені�відповідно�до�положень�Страте�ії�стало�о�роз-

вит���«У�раїна —�2020»,�схваленої�У�азом�Президента�У�раїни�від�12�січня�2015�ро���№ 5/2015,

Державної�страте�ії�ре�іонально�о�розвит���на�період�до�2020�ро��,�затвердженої�постановою

Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�06�серпня�2014�ро���№ 385,�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025

ро��,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15��р�дня�2011�ро���№ 824/7060.

Напрям�1.�Удосоналення�системи��правління���сфері�житлово-ом�нально�о��оспо-

дарства

Пріоритетним�завданням�зазначено�о�напрям��є�підвищення�ефе�тивності��правлінсь�их�про-

цесів���житлово-�ом�нальном���осподарстві,�що�передбачає�реалізацію�заходів,�спрямованих

на:

—�створення�сприятливих��мов�для��он��ренції�на�рин���посл���з��правління�та��тримання�жит-

лово�о�фонд�;

—�забезпечення�стало�о�ф�н�ціон�вання�об’єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин-

�ів�та�підтрим���їх�створення;

—�зал�чення�б�дин�ових��ромад�та�інших�форм�самоор�анізації�населення�до��правління�жит-

ловим�фондом;

—�створення�системи�захист��інтересів�та�прав�споживачів�житлово-�ом�нальних�посл��;

—�надання�фінансової�підтрим�и�для�створення�об’єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирних

б�дин�ів�на��мовах,�визначених�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією).

Напрям�2.�Технічне�переоснащення�та�підвищення�енер�оефетивності����ал�зях

житлово-ом�нально�о��осподарства

Пріоритетними�завданнями�цьо�о�напрям��є:

«Житловий�фонд�та�бла�о�стрій�приб�дин�ової�території»:

—�застос�вання�енер�озбері�аючих�техноло�ій�та�обладнання�при�проведенні��апітально�о

ремонт��житлово�о�фонд��м.�Києва;

—�забезпечення�енер�оефе�тивності�житлово�о�фонд�;

—�зменшення�втрат�і�витрат�рес�рсів���житлово-�ом�нальном���осподарстві;

—�ре�онстр��ція�та�модернізація�ліфтово�о��осподарства;

—�я�існе�оновлення�середовища�проживання�людей�(облашт�вання�і�рових�та�спортивних

майданчи�ів,�асфальт�вання�приб�дин�ових�територій�житлових�б�дин�ів�і�між�вартальних�про-

їздів);

—�запровадження�нових�механізмів�стим�лювання�населення�на��мовах�спільно�о�фінанс�-

вання�до�впровадження�енер�оефе�тивних�заходів���житлових�б�дин�ах,��апітально�о�ремонт�

та�оновлення�житлово�о�фонд��та�обладнання,�в�том��числі,�ліфтів,�сприяння�здешевленню��ре-

дитів�для�населення,�об’єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів�і�житлово-б�дівельних

�ооперативів;

«Б�дин�и�бюджетної�сфери,�що�фінанс�ються�з�бюджет��міста�Києва»:

—�зменшення�теплоспоживання�б�дівель�бюджетної�сфери,�що�фінанс�ються�з�бюджет��міс-

та�Києва,�шляхом�їх�термосанації;

—�модернізація�систем�освітлення�б�дівель�бюджетної�сфери,�що�фінанс�ються�з�бюджет�

міста�Києва;

—�зменшення�теплоспоживання�б�дівель�шляхом�ре�онстр��ції�систем��арячо�о�водопоста-

чання�за�ладів�бюджетної�сфери,�що�фінанс�ються�з�бюджет��міста�Києва,�із�застос�ванням

відновлюваних�джерел�енер�ії;

«Система�водопостачання�та�водовідведення»:

—�б�дівництво�свердловин�малої�пот�жності�для�відновлення�роботи�бюветних��омпле�сів;

—�невід�ладні�заходи�з�оптимізації�системи�водовідведення;

—�ре�онстр��ція�Бортниць�ої�станції�аерації;

—�розвито��місь�ої�централізованої��аналізації�шляхом�подальшо�о�б�дівництва�та�ре�он-

стр��ції��оле�торів�і�мереж;

—�ре�онстр��ція��аналізаційних�насосних�станцій�з�впровадженням�енер�озбері�аючих�тех-

ноло�ій;

—�ре�онстр��ція�дю�ерних�переходів�через�р.�Дніпро;

—�б�дівництво�централізованої�системи�водовідведення�житлових�масивів�малоповерхової�за-

б�дови�приватно�о�се�тора;

—�б�дівництво�правобережних�очисних�спор�д;

«Система��азопостачання,�постачання�теплової�енер�ії,�еле�троенер�ії»:

—�оснащення�житлових�б�дин�ів�приладами�облі���теплової�енер�ії;

—�впровадження�системи�дистанційно�о�аналіз��та�облі���енер�оспоживання�в��омпле�сі�з

відновленням�роботи�(модернізацією)�обладнання�індивід�альних�теплових�п�н�тів;

—�оснащення�житлових�б�дівель�м.�Києва�приладами�для�забезпечення�по�одозалежно�о

ре��лювання�постачання�теплової�енер�ії;

—�ре�онстр��ція�теплових�мереж�(ма�істральних�та�розподільчих);

—�ре�онстр��ція�теплових�п�н�тів;

—�ре�онстр��ція��отелень�з�встановленням�ре��люючих��ідром�фт�на�насосном��обладнан-

ні,�д�ттьових�вентиляторах�та�димососах;

—�модернізація�об’є�тів�теплопостачання�з�встановленням�тепло�тилізаторів;
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—�ре�онстр��ція��отелень�з�лі�відацією�малоефе�тивних��отелень;

—�впровадження�техноло�ій�теплозабезпечення�з�ви�ористанням�альтернативних�видів�па-

лива;

—�б�дівництво�ТЕЦ�на�відновленом��паливі���Деснянсь�ом��районі�(прое�тні�роботи);

—�б�дівництво�ліній�еле�тропередач�напр��ою�35 —�110�(150)��В;

—�ре�онстр��ція�об’є�тів�системи��азопостачання;

«Санітарне�очищення�міста»:

—�б�дівництво�чотирьох�с�часних��омпле�сів�з�перероб�и�твердих�поб�тових�відходів;

—�створення�пот�жностей�з�перероб�и�б�дівельних�та�вели�о�абаритних�відходів�на�базі�по-

лі�он��№ 6�(в�л.�Червонопрапорна);

—�ре�онстр��ція�завод��«Енер�ія»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�шляхом�б�дівництва�системи�хімічно-

�о�очищення�димових��азів�та�підвищення�йо�о�пот�жності�до�300 —�350�тис.�т/рі�;

—�ре�онстр��ція�та�технічне�переоснащення�полі�он��твердих�поб�тових�відходів�№ 5�в�с.

Під�ірці�Об�хівсь�о�о�район��Київсь�ої�області;

—��дос�оналення�системи�на�опичення,�збирання�та�перероблення�відходів;

—�забезпечення�достатньої��іль�ості��онтейнерів�для�роздільно�о�збор��відходів;

—�ор�анізація�впровадження�нових�техноло�ій�поводження�з�поб�товими�відходами;

«Рит�альні�посл��и»:

—�ре�онстр��ція�та�б�дівництво�місь�их��ладовищ,�в�том��числі�виділення�земельної�ділян-

�и;

—�б�дівництво��ол�мбарних�стін;

—��ново�о��рематорію���лівобережній�частині�міста;

—��проведення�інвентаризації�місць�поховань;

«Інженерний�захист�території»:

—��запобі�ання�природним�та�техно�енним�аваріям�внаслідо��зс�вних�процесів�на�території

міста�шляхом�проведення��омпле�с��протизс�вних�заходів�і�протиаварійних�робіт.

Напрям�3.�Ор�анізаційне�забезпечення�розвит��житлово-ом�нальної�сфери

Пріоритетні�завдання�цьо�о�напрям�:

—��зміцнення��адрово�о�потенціал���ал�зі�житлово-�ом�нально�о��осподарства;

—��зал�чення��ромадсь�ості�до�процесів�форм�вання�житлової�політи�и�та�розвит���житло-

во-�ом�нально�о��осподарства,�а�та�ож�до��онтролю�за�їх�втіленням;

—��створення�центр��енер�оефе�тивності�в�м.�Києві�та�запровадження�системи�навчання�з

питань�енер�озбереження�на�підприємствах�житлово�о��осподарства;

—��створення�та�ведення�місь�ої��еоінформаційної�системи�поводження�з�поб�товими�відхо-

дами;

—�на��овий�розвито��сфери�житлово-�ом�нально�о��осподарства.

Напрями�діяльності,�завдання�та�заходи�Про�рами�наведені���додат���1.

Очі��вані�рез�льтативні�по�азни�и�ви�онання�Про�рами�наведені���таблиці�7.

Таблиця�7

Очікувані результативні показники виконання Програми

Середня вартість відновлення 1 кв. м
асфальтового покриття
прибудинкових територій житлових
будинків та міжквартальних проїздів,
тис. грн.

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Середня вартість термосанації однієї
будівлі бюджетної сфери, тис. грн.

10000,0 11000,0 12100,0 13300,0 14600,0

Середня вартість 1 контейнеру для
роздільного збирання побутових
відходів, тис. грн.

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Середня вартість відновлення 1
бюветного комплексу, тис. грн.

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Середня вартість будівництва однієї
колумбарної стіни, тис. грн.

- - 6810,4 6810,4 6810,4

4. Якості (відносно 2015 року)

Зменшення кількості зношених ліфтів, % 10 20 25 35 40

Підвищення енергоефективності
житлових будинків, %

6 12 18 22 25

Створення умов для оздоровлення та
дозвілля, тис. осіб/рік

80 160 240 320 400

Покращення стану прибудинкової
території, %

4 8 12 16 20

Динаміка щорічного зменшення
теплоспоживання у будівлях
бюджетної сфери, що фінансуються з
бюджету міста Києва, Гкал

1750 8750 15750 22750 29750

Обсяг річної економії бюджетних
коштів внаслідок проведення
термосанації будівель бюджетної
сфери, що фінансуються з бюджету
міста Києва (в розрахунку до тарифів,
діючих станом на 09.2015), тис. грн.

2800,0 15000,0 25000,0 36000,0 46500,0

Частка обсягу перероблених (у т. ч.
відсортованих) побутових відходів у
загальному обсязі побутових відходів,
що утворюються в м. Києві, %

27 (5,0) 31 (7,0) 37 (8,0) 42 (9,5) 50 (11)

Динаміка кількості контейнерів для
роздільного збирання цінних
компонентів побутових відходів, од.

3700 4900 5230 5560 5890

Відношення кількості контейнерів для
роздільного збирання цінних
компонентів побутових відходів, що
встановлені, до потреби, %

61,6 81,6 87,1 92,6 98,1

Забезпечення мешканців питною
водою, тис. осіб/рік

80 160 240 320 400

Питома вага побудованих
колумбарних стін до потреби, %

- - 14 16 50

№
з/п

Показники Роки

2016 2017 2018 2019 2020

1. Витрат

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн. 5661674,70 10451899,20 8948686,50 7752834,75 5815744,15

у тому числі:

Витрати з Державного бюджету 1169409,30 792219,55 305240,00 350000,00 436000,00

Витрати з бюджету м. Києва 1740571,80 2161673,25 1829436,50 1484584,75 1527694,15

Кошти інших джерел 2751693,60 7498006,40 6814010,00 5918250,00 3852050,00

залучені кошти 117500,00 2383140,00 2484960,00 2438200,00 258000,00

інвестиційні кошти 345133,6 1647366,4 1178050,0 184050,0 198050,0

кошти підприємств 302400,00 492400,00 490900,00 490900,00 490900,00

кошти МФО 1986660,0 2975100,0 2660100,0 2805100,0 2905100,0

2. Продукту 117500,00 2383140,00 2484960,00 2438200,00 258000,00

Кількість ліфтів, що планується
замінити, модернізувати та
реконструювати, од.

130 135 170 170 170

Кількість будинків, що планується
капітально відремонтувати, од.

595 595 595 595 595

Кількість ігрових та спортивних
майданчиків, що планується
облаштувати, од.

160 160 160 80 80

Площа асфальтового покриття
прибудинкових територій житлових
будинків та міжквартальних проїздів,
що планується відновити, кв. м

20000 20000 20000 20000 20000

Кількість будівель бюджетної сфери,
на яких планується провести
термосанацію, од.

20 20 20 20 20

Кількість контейнерів для роздільного
збирання цінних компонентів
побутових відходів, що планується
встановити, од.

1200 1200 330 330 330

Кількість свердловин малої
потужності для відновлення роботи
бюветних комплексів, що планується
відремонтувати, од.

6 6 6 8 8

Кількість колумбарних стін, що
планується побудувати, од.

- - 1 1 2

3. Ефективності

Середня вартість заміни, модернізації
та реконструкції одного ліфта, тис. грн.

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Середня вартість капітального
ремонту одного житлового будинку,
тис. грн.,
у тому числі:
Покрівлі
Фасади
Мережі
Сходові клітини

208,0

259,0 
212,0
97,7
198,0

208,0

259,0 
212,0
97,7
198,0

208,0

259,0 
212,0
97,7
198,0

208,0

259,0 
212,0
97,7
198,0

208,0

259,0 
212,0
97,7
198,0

Середня вартість облаштування
одного спортивного та ігрового
майданчика, тис. грн.

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Ви�онання�завдань�та�заходів�Про�рами�є�запор��ою�надійно�о�ф�н�ціон�вання�житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства�м.�Києва�на�засадах�енер�озбереження,�реалізація�Про�рами�сприятиме�задо-

воленню�потреб�споживачів���житлово-�ом�нальних�посл��ах,�дозволить�запобі�ти�вини�ненню�над-

звичайних�сит�ацій,�що�пов’язані�з�ф�н�ціон�ванням�систем�життєзабезпечення�м.�Києва.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію�ви�онання�Про�рами�здійснює�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів,�я�ий��оордин�є�дії�ви�онавців�Про�рами�та��онтро-

лює�її�ви�онання,�визначає�порядо��взаємно�о�інформ�вання�(із�зазначенням��он�ретних�стро-

�ів),�звіт�вання�тощо�та�ор�анізов�є�інформ�вання��ромадсь�ості�про�хід�її�ви�онання.�Ці�ф�н�-

ції�він�ви�он�є�з�обов’яз�овим�зал�ченням�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�жит-

лово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Ви�онання�Про�рами�здійснюється�шляхом�реалізації�її�завдань�і�заходів�співви�онавцями,

зазначеними���цій�Про�рамі,�серед�я�их:�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

трації�та�інші.

Відповідальний�ви�онавець�Про�рами —�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�є��олов-

ним�розпорядни�ом��оштів�та�несе�відповідальність�за�їх�цільове�та�ефе�тивне�ви�ористання.

Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпеч�є�ре��лярний�моніторин��ви�онання�Про-

�рами�та�під�отов���звітної�і�аналітичної�інформації.

Безпосередній��онтроль�за�ви�онанням�завдань�і�заходів�Про�рами�та�за�цільовим�і�ефе�-

тивним�ви�ористанням��оштів�здійснює�постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житло-

во-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с��із�зал�ченням�механізм�

�ромадсь�о�о��онтролю�(��том��числі��повноваженими�представни�ами�Громадсь�ої�ради�при

Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

Визначаються�та�і�етапи�здійснення��онтролю:

—�щорічно,�до�затвердження�бюджет��міста�Києва�та�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���міста�Києва�на�наст�пний�рі�,�але�не�пізніше�01��р�дня,�Департамент�житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�одж�є�із�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с��детальний�план�ви�онання�Про-

�рами�на�наст�пний�рі��з�ідно�із�формою,�наведеною���додат���2.�Остаточне��з�одження�пла-

н��ви�онання�Про�рами�здійснюється���місячний�термін�після�прийняття�бюджет��міста�Києва

та�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�відповідний�рі�;

—�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�що�вартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за

звітним�періодом,�подає�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�,�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��,�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент��фінансів�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�звіт�про�стан�ви-

�онання�Про�рами�та�оприлюднює�йо�о�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�па-

ливно-енер�етично�о��омпле�с�:

—�здійснює�обґр�нтован��оцін���рез�льтатів�ви�онання�Про�рами�та,���разі�потреби,�спільно

з�представни�ами��ромадянсь�о�о�с�спільства�розробляє�пропозиції�щодо�доцільності�продов-
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ження�тих�чи�інших�заходів,�в�лючення�додат�ових�заходів�і�завдань,��точнення�по�азни�ів,�об-

ся�ів�і�джерел�фінанс�вання,�перелі���ви�онавців,�стро�ів�ви�онання�Про�рами;

—�на�вимо���представни�ів��ромадсь�ості�раз�на�рі��проводить�нарад��із�представни�ами

�ромадянсь�о�о�с�спільства,�ор�анами�самоор�анізації�населення,��ромадсь�их�ор�анізацій�з

питань�ви�онання�Про�рами;

—�відповідальний�ви�онавець�ре��лярно,�не�рідше�1�раз��в��вартал,�розміщ�є�на�єдином�

веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�інформацію�про�основні�дося�н�ті�рез�льтати

реалізації�Про�рами.

За�ініціативою�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�замовни�а,�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с��або��оловно�о�роз-

порядни�а��оштів�Про�рами�роз�ляд�проміжно�о�звіт��про�хід�ви�онання�Про�рами,�ефе�тив-

ність�реалізації�її�завдань�і�заходів�та�дося�нення�проміжних�цілей�може�роз�лядатися�на�сесі-

ях�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�на�засіданнях�відповідних�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Після�за�інчення�встановлено�о�стро���ви�онання�Про�рами�відповідальний�ви�онавець�с�ла-

дає�за�лючний�звіт�про�рез�льтати�її�ви�онання�та�подає�йо�о�на�роз�ляд�постійної��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о

�омпле�с��разом�із�пояснювальною�запис�ою�про��інцеві�рез�льтати�ви�онання�Про�рами�не

пізніше�ніж���двомісячний�стро��після�за�інчення�встановлено�о�стро���її�ви�онання.

Звіт�про�ви�онання�б�дь-я�о�о�етап��або��алендарно�о�період��ви�онання�Про�рами�може�б�-

ти�перевірений�незалежним�а�дитом�за�ініціативою�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с��або�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Остаточний�звіт�ви�онання�Про�рами�повинен�б�ти�перевірений�незалежним�а�дитом�і�роз-

�лян�тий�на�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.
Київський міський голова В. Кличко

Додато��1

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2016 � 2020 РОКИ

№ з/п Пріоритетні завдання Заходи Термін
виконання

Виконавці Джерела фінансування Вартість, тис. грн. Очікувані результати

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства

1.1. Підвищення ефективності
управлінських процесів у
житлово-комунальному
господарстві

1.1.1. Створення сприятливих умов для
конкуренції на ринку послуг з управління та
утримання житлового фонду

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації, КП
"Київжитлоспецексплуатація"

- Не потребує фінансування в
рамках Програми

Підвищення якості надання
житлових послуг
Удосконалення системи
управління житловим
фондом 
Створення конкурентного
середовища на ринку
комунальних послуг

1.1.2. Забезпечення сталого функціонування
об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків та підтримка їх створення

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

- Не потребує фінансування в
рамках Програми

1.1.3. Залучення будинкових громад та інших
форм самоорганізації населення до
управління житловим фондом

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

- Не потребує фінансування в
рамках Програми

1.1.4. Створення системи захисту інтересів та
прав споживачів житлово-комунальних
послуг

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

- Не потребує фінансування в
рамках Програми

1.1.5. Надання фінансової підтримки для
створення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 5000,0 
2017 - 5000,0 
2018 - 5000,0 
2019 - 5000,0 
2020 - 5000,0

РАЗОМ по п. 1: 2016 - 5000,0 
2017 - 5000,0 
2018 - 5000,0 
2019 - 5000,0 
2020 - 5000,0 
РАЗОМ: 25000,0

2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства

2.1. Житловий фонд та
благоустрій прибудинкової
території

2.1.1. Реконструкція, заміна та модернізація
застарілих і зношених ліфтів на умовах
співфінансування (перелік об'єктів
затверджується щорічно виконавчим
органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 80000,0 
2017 - 80000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

Зменшення частки ветхих та
аварійних об'єктів
житлового фонду

2.1.2. Капітальний ремонт житлового фонду
м. Києва із застосуванням енергозберігаючих
технологій і обладнання на умовах
співфінансування (перелік об'єктів
затверджується щорічно виконавчим
органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 100000,0 
2017 - 100000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

2.1.3. Виконання робіт з облаштування
ігрових та спортивних майданчиків на
умовах співфінансування (перелік об'єктів
затверджується щорічно виконавчим
органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 30000,0 
2017 - 30000,0 
2018 - 10000,0 
2019 - 5000,0 
2020 - 5000,0

Створення умов для
дозвілля 
Покращення стану
прибудинкової території на
20 %

2.1.4. Виконання робіт з асфальтування
прибудинкових територій житлових будинків
та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів
затверджується щорічно виконавчим
органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент транспортної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 30000,0 
2017 - 30000,0 
2018 - 35000,0 
2019 - 35000,0 
2020 - 35000,0

2.1.5. Оновлення парку прибиральної
(снігоприбиральної) техніки

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 10000,0 
2017 - 10000,0 
2018 - 10000,0 
2019 - 10000,0 
2020 - 10000,0

Покращення стану
прибирання прибудинкової
території

2.1.6. Реалізація енергоефективних проектів
на умовах спільного фінансування ОСББ та
ЖБК з метою залучення населення до
управління житловим фондом

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

Бюджет м. Києва 2016 - 20000,0 
2017 - 50000,0 
2018 - 50000,0 
2019 - 50000,0 
2020 - 50000,0

Зниження
енергоспоживання
будинків, покращення їх
експлуатаційних показників
та економія фінансових
ресурсів

2.1.7. Стимулювання впровадження
енергоефективних заходів в
багатоквартирних будинках шляхом
відшкодування частини кредитів

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

Бюджет м. Києва 2016 - 5000,0 
2017 - 7000,0 
2018 - 10000,0 
2019 - 10000,0 
2020 - 10000,0

Заохочення населення до
впровадження
енергозберігаючих заходів
у житлових будинках, де
створено ОСББ або ЖБК

2.1.8. Комплексна термосанація житлового
фонду м. Києва

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

Залучені кошти 2016 - 100000,0 
2017 - 100000,0 
2018 - 200000,0 
2019 - 200000,0 
2020 - 200000,0

Зменшення
теплоспоживання будівель
на 50 %

ВСЬОГО по п. 2.1: 2016 - 375000,00 
2017 - 407000,00
2018 - 515000,00 
2019 - 510000,00 
2020 - 510000,00 
РАЗОМ: 2317000,00
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2.2. Будинки бюджетної сфери,
що фінансуються з бюджету
міста Києва

2.2.1. Комплексна термосанація в установах,
що фінансуються з бюджету міста Києва

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва", районні в м. Києві державні
адміністрації

Загалом 2016 - 188500,0 
2017 - 223200,0 
2018 - 260000,0 
2019 - 260000,0 
2020 - 260000,0

Зменшення
теплоспоживання будівель
на 50 %

Бюджет м. Києва 2016 - 79700,0 
2017 - 103200,0

кошти МФО 2016 - 108800,0 
2017 - 100000,0 
2018 - 200000,0 
2019 - 200000,0 
2020 - 200000,0

Кошти інвесторів 2017 - 20000,0 
2018 - 60000,0 
2019 - 60000,0 
2020 - 60000,0

2.2.2. Модернізація систем освітлення в
установах, що фінансуються з бюджету міста
Києва

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва" районні в м. Києві державні
адміністрації

Загалом 2016 - 350000,0 
2017 - 39000,00 
2018 - 43000,00 
2019 - 58000,00 
2020 - 74000,00

Зменшення споживання
електричної енергії
закладом на 15 - 20 %

Державний бюджет 2016 - 317000,0

Кошти інвесторів 2016 - 33000,00 
2017 - 39000,00 
2018 - 43000,00 
2019 - 58000,00 
2020 - 74000,00

2.2.3. Оснащення установ, що фінансуються з
бюджету міста Києва, енергоефективними
кухонними плитами

2016 - 2020 Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва", районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 10000,00 
2017 - 10000,00 
2018 - 11000,00 
2019 - 11000,00 
2020 - 12000,00

Зменшення споживання
електричної енергії
закладом на 15 - 20 %

2.2.4. Реконструкція систем гарячого
водопостачання в установах, що
фінансуються з бюджету міста Києва, із
застосуванням відновлюваних джерел
енергії

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва", районні в м. Києві державні
адміністрації

Загалом 2016 - 6720,0 
2017 - 34000,0 
2018 - 34000,0 
2019 - 34000,0 
2020 - 30000,0

Зменшення
теплоспоживання будівель
на 15 %

Бюджет м. Києва 2016 - 3360,0 
2017 - 4000,0 
2018 - 4000,0 
2019 - 4000,0

Кошти МФО 2016 - 3360,0 
2017 - 20000,0 
2018 - 20000,0 
2019 - 20000,0 
2020 - 20000,0

Кошти інвесторів 2017 - 10000,0 
2018 - 10000,0 
2019 - 10000,0 
2020 - 10000,0

2.2.5. Створення та забезпечення
функціонування онлайн бази енергетичних
аудитів

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м.
Києва", районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 4920,00 
2017 - 3170,00 
2018 - 800,00 
2019 - 800,00 
2020 - 800,00

Створення єдиного підходу
до формування
енергетичних аудитів та
єдиної бази енергетичних
показників закладів

2.2.6. Стимулювання впровадження
енергоефективних заходів в установах, що
фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом
часткового відшкодування за кредитами на
реалізацію енергосервісних договорів

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва"

Бюджет м. Києва 2016 - 1000,00 
2017 - 2000,00 
2018 - 2000,00 
2019 - 2000,00 
2020 - 2000,00

Залучення приватних
інвестицій на
впровадження
енергоефективних заходів
в бюджетних установах за
енергосервісними
договорами

ВСЬОГО по п. 2.2: 2016 - 561140,00 
2017 - 311370,00 
2018 - 350800,00 
2019 - 365800,00 
2020 - 378800,00 
РАЗОМ: 1967910,00

2.3. Система водопостачання та
водовідведення

2.3.1. Будівництво гідровузла на вул. Дяченка
в мікрорайоні Бортничі

2016 Дарницька районна в місті Києві державна
адміністрація, УКБ "Позняки - Інвест"

Бюджет м. Києва 2016 - 22906,8 Забезпечення мешканців
приватного сектору мкр.
Бортничі якісною питною
водою

2.3.2. Відновлення роботи бюветних
комплексів

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, СВКП "Київводфонд"

Бюджет м. Києва 2016 - 6000,0 
2017 - 6000,0 
2018 - 6000,0 
2019 - 8000,0 
2020 - 8000,0

Відновлення роботи 34
бюветів

2.3.3. Перша черга будівництва споруд
артезіанського водопостачання житлового
масиву Осокорки Північні

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція"

Бюджет м. Києва 2016 - 13000,0 Забезпечення населення 
м. Києва артезіанською
питною водою належної
якості 

2.3.4. Невідкладні заходи з оптимізації
системи водовідведення:

2.3.4.1. Будівництво другої нитки Головного
міського каналізаційного колектора в 
м. Києві

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "АК "Київводоканал"

Загалом 2016 - 396360,1 
2017 - 303120,5

Зменшення навантаження
на Головний
каналізаційний колектор

Державний бюджет 2016 - 236360,1 
2017 - 196769,55

Бюджет м. Києва 2016 - 160000,0 
2017 - 106350,95

2.3.4.2. Реконструкція Головного міського
каналізаційного колектора

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "АК "Київводоканал"

Бюджет м. Києва 2016 - 3000,0 
2017 - 4000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

Забезпечення надійності
функціонування систем
водовідведення

2.3.5. Реконструкція Бортницької станції
аерації:

2.3.5.1. Реконструкція споруд першої черги
Бортницької станції аерації на вул.
Колекторній, 1-а в Дарницькому районі. I
черга будівництва. Насосна станція першого
підйому

2016 - 2018 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "АК "Київводоканал"

Бюджет м. Києва 2016 - 8136,40 
2017 - 285756,8 
2018 - 200000,0

Покращення процесу
транспортування
каналізаційних вод до
Бортницької станції аерації

2.3.5.2. Виконання підготовчих робіт п'ятого
пускового комплексу (перша черга) проекту
реконструкції Бортницької станції аерації

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "АК "Київводоканал"

Державний бюджет 2016 - 80019,2 
2017 - 63150,0

Підготовчі роботи для
основного будівництва 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 êâ³òíÿ 2016 ð.
¹37(4807)

6

2.3.5.3. Реконструкція споруд очистки стічних
каналізаційних вод і будівництво технічної
лінії по обробці та утилізації осадів
Бортницької станції аерації. (1 черга
будівництва, 1 - 4 Пускові комплекси)

2016 - 2020 ПАТ "АК "Київводоканал" Кошти МФО 2016 - 1750000,0 
2017 - 2730000,0 
2018 - 2300000,0 
2019 - 2460000,0 
2020 - 2560000,0

Утилізація осадів,
зменшення скиду на мулові
поля

2.3.5.4. Реконструкція дамб мулових полів N
1 та N 2 Бортницької станції аерації

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція"

Бюджет м. Києва 2016 - 50000,0 
2017 - 276000,0

Запобігання виникненню
аварійних ситуацій та
виливу відпрацьованого
мулу на прилеглі території

2.3.6. Розвиток міської централізованої
каналізації шляхом подальшого будівництва
та реконструкції колекторів і мереж:

2.3.6.1. Реконструкція каналізаційних
колекторів з метою запобігання виникненню
аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул.
Дегтяренка, вул. Луначарського, вул.
Лебедєва, вул. Зодчих, вул. Борщагівська,
вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп.
Комарова, Південно-Західний
каналізаційний колектор, Позняківський
каналізаційний колектор, Мостицький
каналізаційний колектор, просп. Правди,
вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул.
Лугової та інші)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ "АК
"Київводоканал"

Бюджет м. Києва 2016 - 252845,9 
2017 - 270359,4 
2018 - 167437,0 
2019 - 250000,0 
2020 - 283281,3

Забезпечення надійності
функціонування систем
водовідведення

2.3.6.2. Реконструкція каналізаційних
колекторів. Самопливні колектори (вул.
Шліхтера, Каунаський колектор, III черга
Ново-Дарницького колектора, вул.
Борщагівська, від вул. Здолбунівської до
просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул.
Гайдара, Голосіївський каналізаційний
колектор та інші)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ "АК
"Київводоканал"

Загалом

Бюджет м. Києва

Залучені кошти

2016 - 210300,0 
2017 - 229500,0 
2018 - 552240,0 
2019 - 456000,0 
2020 - 530000,0

2016 - 202800,0 
2017 - 229500,0 
2018 - 552240,0 
2019 - 456000,00 
2020 - 530000,00

2016 - 7500,0

Забезпечення надійності
функціонування систем
водовідведення

2.3.6.3. Будівництво нових самопливних
каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від
Мостицького каналізаційного колектора до
Головного міського каналізаційного
колектора, Південно-Західний
каналізаційний колектор (I - IV пускові
комплекси та інші)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ "АК
"Київводоканал"

Державний бюджет 2016 - 536030,0 
2017 - 532300,0 
2018 - 305240,0 
2019 - 350000,0 
2020 - 436000,0

2.3.6.4. Будівництво та реконструкція
напірних колекторів (від КНС "Пуща-Водиця"
до вул. Газопроводної, КНС "Ново-
Подільська" - 2 нитка, переключення КНС
"Наводницька" в розвантажувальний
колектор, переключення КНС "Мишоловка" в
розвантажувальний колектор, переключення
КНС "Микільська Борщагівка-2" в Південно-
Західний колектор, реконструкція третьої
нитки КНС "Оболонська", КНС "Перемога"-2
нитка, КНС "Конча-Заспа-6", бульв. Лесі
Українки, вул. Урлівська від вул.
Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ "АК
"Київводоканал"

Бюджет м. Києва 2016 - 16440,0 
2017 - 60480,0 
2018 - 44800,0 
2019 - 35650,0 
2020 - 42500,0

Забезпечення надійності
функціонування систем
водовідведення

2.3.7. Реконструкція каналізаційних насосних
станцій з впровадженням енергозберігаючих
технологій ("Метрологічна", "Русанівка",
"Микільська Борщагівка-1", "Оболонська",
"Ново-Подільська", "Водопарк",
"Наводницька", "Мишоловка" та інші)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "АК "Київводоканал",
КП "Київбудреконструкція"

Бюджет м. Києва 2016 - 34400,0 
2017 - 132960,0 
2018 - 75000,0 
2019 - 80000,0 
2020 - 45000,0

Забезпечення надійності
функціонування насосних
каналізаційних станцій,
економія електричної
енергії

2.3.8. Реконструкція дюкерних переходів
через р. Дніпро

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "АК "Київводоканал"

Бюджет м. Києва 2016 - 70377,7 
2017 - 65622,9 
2018 - 151290,5 
2019 - 110322,7 
2020 - 93860,6

Забезпечення надійності
функціонування систем
водовідведення

2.3.9. Будівництво централізованої системи
водовідведення житлових масивів
малоповерхової забудови приватного
сектора

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації, ПАТ "АК "Київводоканал"

Бюджет м. Києва 2016 - 40000,0 
2017 - 50000,0 
2018 - 50000,0 
2019 - 50000,0 
2020 - 50000,0

Розвиток централізованої
системи водовідведення

2.3.10. Будівництво правобережних очисних
споруд (розробка техніко-економічного
обгрунтування)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "АК "Київводоканал"

Бюджет м. Києва 2016 - 300,0 
2017 - 700,0

Забезпечення надійності
функціонування систем
водовідведення 

ВСЬОГО по п. 2.3: 2016 - 3490116,10 
2017 - 5009949,60 
2018 - 3952007,50 
2019 - 3899972,70 
2020 - 4148641,90 
РАЗОМ: 20500687,80

2.4. Система газопостачання,
постачання теплової
енергії, електроенергії

2.4.1. Оснащення житлових будинків
приладами обліку теплової енергії

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Загалом

Бюджет м. Києва

Кошти ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

2016 - 96000,0

2016 - 32000,0

2016 - 64000,0

Створення системи
управління раціональним
використанням енергії на
всіх стадіях її передачі,
розподілу і споживання в
житловому господарстві.
Зменшення
енергоспоживання міста на
5 %

2.4.2. Впровадження системи дистанційного
аналізу та обліку енергоспоживання в
комплексі з відновленням роботи
(модернізацією) обладнання індивідуальних
теплових пунктів (ІТП):

2016 - 2020

2.4.2.1. - в установах, що фінансуються з
бюджету міста Києва

2016 - 2018 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м.
Києва", районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 32463,0 
2017 - 30550,0 
2018 - 30745,0

2.4.2.2. - у житловому фонді 2016 - 2020 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Кошти ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

2016 - 21000,0 
2017 - 25000,0 
2018 - 25000,0 
2019 - 25000,0 
2020 - 25000,0

2.4.3. Оснащення житлових будинків
комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ
приладами для забезпечення
погодозалежного регулювання постачання
теплової енергії

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 5000,0 
2017 - 5000,0 
2018 - 10000,0 
2019 - 10000,0 
2020 - 10000,0

Зменшення
теплоспоживання міста на
15 %
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2.4.4. Реконструкція теплових мереж
(магістральних та розподільчих)

2016 - 2020 Департамент будівництва та житлового
забезпечення, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Кошти ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

2016 - 100000,0 
2017 - 250000,0 
2018 - 250000,0 
2019 - 250000,0 
2020 - 250000,0

Поліпшення умов
теплопостачання та
підвищення надійності
теплозабезпечення
споживачів

2.4.5. Реконструкція теплових пунктів 2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Загалом 2016 - 104218,2 
2017 - 100000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

Зменшення витрат
природного газу

Бюджет м. Києва 2016 - 4218,2

Кошти ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

2016 - 100000,0 
2017 - 100000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

2.4.6. Реконструкція котелень з
встановленням регулюючих гідромуфт на
насосному обладнанні, дуттьових
вентиляторах та димососах

2016 - 2020 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Кошти МФО 2016 - 24500,0 
2017 - 24500,0 
2018 - 24500,0 
2019 - 24500,0 
2020 - 24500,0

Забезпечення нормальних
гідравлічних режимів
теплопостачання та
можливість приєднання
перспективних теплових
навантажень

2.4.7. Модернізація об'єктів теплопостачання
з встановленням теплоутилізаторів

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Загалом 2016 - 100498,0 
2017 - 100000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

Зменшення витрат
природного газу та
уникнення теплового
забруднення
навколишнього
середовища

Бюджет м. Києва 2016 - 498,0

Кошти МФО 2016 - 100000,0 
2017 - 100000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

2.4.8. Реконструкція котелень з ліквідацією
малоефективних котелень:

2016 - 2020 Зменшення витрат
природного газу

2.4.8.1. Реконструкція систем
теплопостачання житлових будинків шляхом
заміни вбудованих котелень на модульні
(перелік об'єктів визначений
розпорядженнями виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27 квітня 2012
року № 695 та від 20 квітня 2012 року № 645)

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція"

Бюджет м. Києва 2016 - 8000,0

2.4.8.2. Реконструкція котелень (перелік
об'єктів визначений розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 11.04.2013 № 511, котельні на вул.
Котельникова, 7/13, вул. Дніпровській, 1-а,
вул. Багговутівській, 36-а, просп. Науки, 47
та інші)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, Департамент будівництва та
житлового забезпечення, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО",
КП "Київбудреконструкція"

Бюджет м. Києва 2016 - 142447,4

Кошти ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО"

2017 - 100000,0 
2018 - 100000,0 
2019 - 100000,0 
2020 - 100000,0

2.4.9. Впровадження технологій
теплозабезпечення з використанням
альтернативних видів палива:

Зменшення витрат
природного газу

2.4.9.1. Впровадження когенераційних
технологій з використанням альтернативних
видів палива на об'єктах комунальної форми
власності у сфері комунальної
теплоенергетики

2017 - 2020 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", підприємства і організації
сфери житлово-комунального господарства

Залучені кошти 2017 - 48000,0 
2018 - 48000,0 
2019 - 48000,0 
2020 - 48000,0

2.4.9.2. Впровадження технологій, що
передбачають використання теплових
насосів, електричного теплоакумуляційного
обігріву та гарячого водопостачання

2017 - 2019 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", підприємства і організації
сфери житлово-комунального господарства

Залучені кошти 2017 - 140,0 
2018 - 1960,0 
2019 - 5200,0

2.4.9.3. Реконструкція котелень з
переведенням їх на використання
відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива

2017 - 2020 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Кошти інвесторів 2017 - 300,0 
2018 - 3000,0 
2019 - 6000,0 
2020 - 4000,0

2.4.9.4. Будівництво ТЕЦ на відновленому
паливі у Деснянському районі (проектні
роботи)

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

Бюджет м. Києва 2016 - 7700,0 
2017 - 45000,0

2.4.10. Будівництво ліній електропередач
напругою 35 - 110 (150) кВ:

Запобігання виникненню
аварійних ситуацій
Покращення
електропостачання
споживачів

2.4.10.1. Будівництво КЛ 110 кВ
"Новокиївська-Московська"

2016 - 2017 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Кошти інвесторів 2016 - 15000,0 
2017 - 736000,0

2.4.10.2. Будівництво ЛЕП 110 кВ "ТЕЦ-5 -
Славутич - Позняки" з КРУЕ 110 кВ ПС
"Позняки"

2016 - 2017 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Кошти інвесторів 2016 - 10000,0 
2017 - 248000,0

2.4.10.3. Будівництво ЛЕП 110 кВ "Західна-
Північна", заміна ПЛ від кабельних виводів з
ПС "Західна": 1 лінія до ПС "Біличі" до 2 лінія
ПС "Мостицька"

2016 - 2017 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Кошти інвесторів 2016 - 15000,0 
2017 - 469000,0

2.4.10.4. Будівництво КЛ 110 кВ "Західна - I
черга живлення ПС "ВУМ"

2017 - 2018 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Кошти інвесторів 2017 - 40000,0 
2018 - 1012000,0

2.4.11. Реконструкція об'єктів системи
газопостачання м. Києва

2016 - 2020 ПАТ "КИЇВГАЗ" Кошти інвесторів 2016 - 46300,0 
2017 - 50000,0 
2018 - 50000,0 
2019 - 50000,0 
2020 - 50000,0

Підвищення надійності
системи газопостачання

ВСЬОГО по п. 2.4: 2016 - 728126,60 
2017 - 2271490,00 
2018 - 1755205,00 
2019 - 718700,00 
2020 - 711500,00 
РАЗОМ: 6185021,60

2.5. Санітарне очищення
міста

2.5.1. Будівництво системи хімічного
очищення димових газів на філіалі "Завод
"Енергія ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" на вул.
Колекторній, 44 у Дарницькому районі 
м. Києва

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції
"Київбудреконструкція"

Загалом 2016 - 282229,5 
2017 - 43770,5

Поліпшення екологічного
стану м. Києва, зменшення
викидів небезпечних
речовин в атмосферу 

Бюджет м. Києва 2016 - 56445,9 
2017 - 8754,1

Кошти інвесторів 2016 - 225783,6 
2017 - 35016,4
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2.5.2. Будівництво системи комплексів
(заводів) з переробки твердих побутових
відходів:

2017 - 2019 Покращення екологічного
стану міста, зменшення
завантаженості існуючих
полігонів, раціональне
використання вторинних
ресурсів 

2.5.2.1. Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що утворюються
в північно-західній частині м. Києва
(розміщення - с. Озера, Бородянського
району Київської області)

2017 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2017 - 400000,0 
2018 - 400000,0 
2019 - 400000,0

2.5.2.2. Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що утворюються
у правобережній частині м. Києва
(розміщення - с. Підгірці)

2017 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП
"Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2017 - 400000,0 
2018 - 400000,0 
2019 - 400000,0

2.5.2.3. Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що утворюються
у правобережній частині м. Києва
(розміщення - в районі вул.
Червонопрапорної)

2017 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2017 - 400000,0 
2018 - 400000,0 
2019 - 400000,0

2.5.2.4. Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що утворюються
у лівобережній частині м. Києва (розміщення
- в районі вул. Колекторної)

2017 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2017 - 400000,0 
2018 - 400000,0 
2019 - 400000,0

2.5.2.5. Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що утворюються
у лівобережній частині м. Києва (розміщення
- с. Проліски)

2017 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2017 - 150000,0 
2018 - 150000,0 
2019 - 100000,0

2.5.2.6. Будівництво комплексу з
сортування/переробки ТПВ, що утворюються
у лівобережній частині м. Києва (розміщення
- в районі ТЕЦ-6)

2017 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2017 - 400000,0 
2018 - 400000,0 
2019 - 400000,0

2.5.2.7. Створення потужностей з переробки
будівельних та великогабаритних відходів на
базі полігону № 6 (вул. Червонопрапорна)

2017 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП
"Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2017 - 75000,0 
2018 - 75000,0 
2019 - 75000,0

2.5.3. Реконструкція та технічне
переоснащення полігону твердих побутових
відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського
району Київської області

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП
"Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції "Київбудреконструкція"

Бюджет м. Києва 2016 - 21819,5 
2017 - 21819,5

Покращення екологічного
та санітарного стану
полігонів. Дотримання
чинних природоохоронних
нормативних вимог

2.5.4. Відновлення функціонування та
модернізація системи очистки стічних вод та
фільтрату на полігоні твердих побутових
відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського
району Київської області

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс"

Бюджет м. Києва 2016 - 3500,0 Покращення екологічного
стану. Дотримання чинних
природоохоронних
нормативних вимог

2.5.5. Виконання робіт з рекультивації
полігонів ТПВ

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Бюджет м. Києва 2016 - 30000,0 Покращення екологічного
стану. Відновлення
продуктивності та
господарської цінності
відновлюваних територій

2.5.6. Забезпечення житлової та громадської
забудови контейнерами для роздільного
збирання цінних компонентів побутових
відходів (макулатури, полімерних матеріалів,
скла, чорного і кольорових металів,
небезпечних відходів у складі побутових)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс",
підприємства-перевізники побутових
відходів

Загалом 2016 - 3600,0 
2017 - 3600,0 
2018 - 1100,0 
2019 - 1100,0 
2020 - 1100,0

Збільшення обсягів
використання вторинних
ресурсів, забезпечення
своєчасного та якісного
надання послуг з вивезення
побутових відходів,
поліпшення екологічного
стану м. Києва

Бюджет м. Києва 2016 - 1200,0 
2017 - 1200,0 
2018 - 200,0 
2019 - 200,0 
2020 - 200,0

кошти підприємств
сфери поводження з
побутовими відходами

2016 - 2400,0 
2017 - 2400,0 
2018 - 900,0 
2019 - 900,0 
2020 - 900,0

2.5.7. Капітальний ремонт, реконструкція,
організація експлуатації стаціонарних
громадських туалетів, будівництво
інженерних мереж та встановлення
громадських вбиралень модульного типу

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, СВКП "Київводфонд"

Бюджет м. Києва 2016 - 2753,0 
2017 - 2369,0 
2018 - 2414,0 
2019 - 2897,0 
2020 - 3476,0

Відновлення роботи
громадських вбиралень,
поліпшення надання послуг

2.5.8. Заходи з організації впровадження
нових технологій поводження з побутовими
відходами

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Залучені кошти 2016 - 10000,0 
2017 - 10000,0 
2018 - 10000,0 
2019 - 10000,0 
2020 - 10000,0

Збільшення обсягів
використання вторинних
ресурсів, покращення умов
праці та покращення
екології довкілля

2.5.9. Оновлення парку автотранспорту зі
збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч.
за рахунок поповнення його
великовантажними сміттєвозами)

2016 - 2020 Підприємства сфери поводження з
побутовими відходами

Кошти підприємств
сфери поводження з
побутовими відходами

2016 - 10000,0 
2017 - 10000,0 
2018 - 10000,0 
2019 - 10000,0 
2020 - 10000,0

Забезпечення своєчасного
та якісного надання послуг з
вивезення побутових
відходів, поліпшення
екологічного стану м. Києва

2.5.10. Забезпечення житлової та
громадської забудови контейнерами для
збирання ТПВ. Оновлення та ремонт
контейнерного парку міста Києва

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс",
підприємства сфери поводження з
побутовими відходами

Інші кошти, кошти
підприємств сфери
поводження з
побутовими відходами

2016 - 5000,0 
2017 - 5000,0 
2018 - 5000,0 
2019 - 5000,0 
2020 - 5000,0

Забезпечення своєчасного
та якісного надання послуг з
вивезення побутових
відходів, поліпшення
екологічного стану м. Києва

ВСЬОГО по п. 2.5: 2016 - 368902,00 
2017 - 2321559,00 
2018 - 2253514,00 
2019 - 2203997,00 
2020 - 29576,00 
РАЗОМ: 7177548,00

2.6. Ритуальні послуги

2.6.1. Будівництво нового крематорію у
лівобережній частині міста

2016 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, РС СКП "Київський
крематорій"

Бюджет м. Києва 2016 - 11030,0 
2017 - 10000,0 
2018 - 37200,0 
2019 - 11954,0

Забезпечення доступності
отримання ритуальних
послуг. Нові місця для
поховання

2.6.2. Проведення інвентаризації місць
поховань

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО"

Бюджет м. Києва 2016 - 4700,0 
2017 - 6000,0

2.6.3. Реконструкція та будівництво міських
кладовищ, у тому числі виділення земельної
ділянки (перелік об'єктів затверджується
щорічно виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною
адміністрацією)

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО"

Бюджет м. Києва 2016 - 4750,0 
2017 - 28190,0 
2018 - 27190,0 
2019 - 7956,25 
2020 - 7956,25

2.6.4. Будівництво колумбарних стін на
міських кладовищах (Лісове, Братське,
Міське)

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО"

Бюджет м. Києва 2016 - 7360,0 
2017 - 34760,6

2.6.5. Будівництво туалетів на Південному,
Північному, Військовому кладовищах

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО"

Бюджет м. Києва 2016 - 1145,0 Забезпечення зручностей
для населення

2.6.6. Будівництво мереж електро-
постачання на Старообрядному кладовищі

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО"

Бюджет м. Києва 2016 - 205,0 Благоустрій та утримання
кладовищ

2.6.7. Влаштування протизсувних заходів на
Звіринецькому кладовищі

2016 - 2017 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, РС СКП "Спецкомбінат
ПКПО"

Бюджет м. Києва 2016 - 210,0 
2017 - 700,0

Захист території міста від
зсувів та збереження
споруд і будівель,
розташованих на
зсувнонебезпечних
ділянках
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2.6.8. Розроблення Генерального плану
розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з
комплексом будинків і споруд та церкви 
Св. Катерини 

2016 - 2019 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, ДІМ Лук'янівський
заповідник 

Бюджет м. Києва 2016 - 4300,0 
2017 - 10000,0 
2018 - 12000,0 
2019 - 5184,8 

ВСЬОГО по п. 2.6: 2016 - 33700,00 
2017 - 89650,60 
2018 - 76390,00 
2019 - 25095,05 
2020 - 7956,25 
РАЗОМ: 232791,90 

2.7. Інженерний захист
територій 

2.7.1. Протизсувні роботи на схилі озера
Глинка в районі провулку Академіка
Філатова у Печерському районі 

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція" 

Бюджет м. Києва 2016 - 52000,0 Захист територій міста від
зсувів та збереження
споруд і будівель,
розташованих на
зсувонебезпечних ділянках 

2.7.2. Протиаварійні роботи із укріплення
зсувонебезпечного схилу Совської балки
біля вул. Петра Радченка у Солом'янському
районі 

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція" 

Бюджет м. Києва 2016 - 20000,0 

2.7.3. Укріплення схилу біля будівлі на вул.
Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі 

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція" 

Бюджет м. Києва 2016 - 11000,0 

2.7.4. Комплекс протизсувних заходів для
укріплення дніпровського схилу біля
пішохідного мосту у Печерському районі 
м. Києва 

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція" 

Бюджет м. Києва 2016 - 8000,0 

2.7.5. Протиаварійні роботи з влаштуванням
підпірних стінок між будинками № 5/1-а на
вул. Трьохсвятительській та № 10 на вул.
Костьольній у Шевченківському районі 

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція" 

Бюджет м. Києва 2016 - 4000,0 

2.7.6. Виконання робіт з інженерного захисту
територій (перелік об'єктів визначається за
результатами моніторингу КП "СУППР") 

2017 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Київбудреконструкція",
КП "СУППР" 

Бюджет м. Києва 2017 - 20000,0 
2018 - 20000,0 
2019 - 20000,0 
2020 - 20000,0 

2.7.7. Обстеження існуючого стану
гідротехнічних споруд 

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "СУППР" 

Бюджет м. Києва 2016 - 2000,0 Виявлення першочергових
напрямів для відновлення
інфраструктури 

2.7.8. Капітальний ремонт гідротехнічних
споруд

2017 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "СУППР"

Бюджет м. Києва 2017 - 3000,0 
2018 - 3000,0 
2019 - 3000,0 
2020 - 3000,0

Запобігання виникненню
аварійних ситуацій

ВСЬОГО по п. 2.7: 2016 - 97000,00 
2017 - 23000,00 
2018 - 23000,00 
2019 - 23000,00 
2020 - 23000,00 
РАЗОМ: 189000,00

РАЗОМ по п. 2: 2016 - 5653 984,70 
2017 - 10434019,20 
2018 - 8925916,50 
2019 - 7746564,75 
2020 - 5809474,15 
РАЗОМ: 38569959,30

3. Організаційне забезпечення розвитку житлово�комунальної сфери

3.1. Зміцнення кадрового
потенціалу у сфері
житлово�комунального
господарства

3.1.1. Проведення курсів з підготовки
управителів майном житлового комплексу та
з питань утворення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків і утримання
житлового фонду на базі КП
"Київжитлоспецексплуатація"

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації, КП
"Київжитлоспецексплуатація"

Загалом 2016 - 60,0 
2017 - 60,0 
2018 - 50,0 
2019 - 50,0 
2020 - 50,0

Забезпечення підприємств
житлово-комунального
господарства
кваліфікованими кадрами

Бюджет м. Києва 2016 - 10,0 
2017 - 10,0

Кошти інвесторів 2016 - 50,0 
2017 - 50,0 
2018 - 50,0 
2019 - 50,0 
2020 - 50,0

3.1.2. Створення центру енергоефективності в
м. Києві та запровадження системи навчання
з питань енергозбереження на підприємствах
житлового господарства

2016 - 2020 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, КП "Група впровадження
проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва"

Загалом: 2016 - 600,0 
2017 - 10600,0 
2018 - 15700,0 
2019 - 700,0 
2020 - 700,0

Підготовка фахівців,
здатних впроваджувати
енергоефективні заходи на
підприємствах житлового
господарства. Підготовка
500 енергоаудиторів та
спеціалістів по ЕСКОБюджет м. Києва 2016 - 600,0 

2017 - 10000,0 
2018 - 100,0 
2019 - 100,0 
2020 - 100,0

кошти МФО 2017 - 600,0 
2018 - 15600,0 
2019 - 600,0 
2020 - 600,0

3.1.3. Проведення агітаційно-
роз'яснювальної роботи серед населення
щодо роздільного збирання ресурсоцінних
компонентів побутових відходів

2016 - 2020 КП "Київкомунсервіс", Департамент
житлово-комунальної інфраструктури

Бюджет м. Києва 2016 - 300,0 
2017 - 300,0 
2018 - 500,0
2019 - 500,0 
2020 - 500,0

Збільшення відсотку
використання сировинного
та енергетичного ресурсу
відходів

ВСЬОГО по п. 3.1: 2016 - 960,00 
2017 - 10960,00 
2018 - 16250,00 
2019 - 1250,00 
2020 - 1250,00 
РАЗОМ: 30670,00

3.2. Залучення громадськості
до процесів формування
житлової політики та
розвитку житлово�
комунального
господарства, а також до
контролю за їх втіленням

3.2.1. Проведення консультацій з
громадськістю, забезпечення
інформаційного супроводження реалізації
плану міських заходів з розвитку житлово-
комунального господарства через засоби
масової інформації

2016 - 2020 Департамент суспільних комунікацій,
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури, районні в м. Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 2016 - 20,0 
2017 - 20,0 
2018 - 20,0 
2019 - 20,0 
2020 - 20,0

Врахування громадської
думки та забезпечення
широкої суспільної
підтримки політики міста в
житлово-комунальній
сфері

ВСЬОГО по п. 3.2: 2016 - 20,00 
2017 - 20,00 
2018 - 20,00 
2019 - 20,00 
2020 - 20,00 
РАЗОМ: 100,00

3.3 Науковий розвиток
сфери житлово�
комунального
господарства

3.3.1. Дослідження стану магістральних
трубопроводів централізованого опалення на
мостах м. Києва через річку Дніпро (міст
Патона, міст Московський, міст Південний)
за результатами їх обстеження

2016 - 2018 Департамент транспортної інфраструктури Бюджет м. Києва 2016 - 1500,0 
2017 - 1500,0 
2018 - 1500,0

Визначення першочергових
заходів для запобігання
аварійним ситуаціям

3.3.2. Розроблення нової редакції цільової
програми "Питна вода міста Києва на 2011 -
2020 роки"

2016 Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

Бюджет м. Києва 2016 - 110,0 Запровадження нових
підходів до реалізації
бюджетних програм
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3.3.3. Створення та ведення міської
геоінформаційної системи поводження з
побутовими відходами

2016 Департамент житлово�комунальної
інфраструктури, КП "Київкомунсервіс"

Бюджет м. Києва 2016 � 100,0 Визначення раціональних
маршрутів
спецавтотранспорту,
контроль за маршрутами
пересування сміттєвозів до
місць утилізації відходів та
обсягами вивезення
відходів

3.3.4. Розроблення норм надання послуг з
вивезення побутових відходів у м. Києві на
2018 � 2022 роки

2017 Департамент житлово�комунальної
інфраструктури

Бюджет м. Києва 2017 � 400,0 Впорядкування відносин
між споживачем та
виконавцем послуг з
вивезення побутових
відходів

ВСЬОГО по п. 3.3: 2016 � 1710,00 
2017 � 1900,00 
2018 � 1500,00 
РАЗОМ: 5110,00

РАЗОМ по п. 3: 2016 � 2690,00 
2017 � 12880,00 
2018 � 17770,00 
2019 � 1270,00 
2020 � 1270,00 
РАЗОМ: 35880,00

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 2016 � 5661674,70 
2017 � 10451899,20 
2018 � 8948686,50 
2019 � 7752834,75 
2020 � 5815744,15 
РАЗОМ: 38630839,30

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2

ФОРМА ПЛАНУ"ГРАФІКА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ 
ЖИТЛОВО"КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2016 " 2020 РОКИ 

План"графік 
з�реалізації�заходів�_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,���______�році�

(назва��ом�нально�о�підприємства�-��оловно�о�розпорядни�а��оштів)

№
з/п

Назва заходу Джерело
фінансування

Орієнтовний обсяг
фінансування, 

тис. грн.

Коротка
характеристика

робіт

Кількість
об'єктів

березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянці Жеребчук Лілії Борисівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 46 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 186/186 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи на"
явність детального плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо від"
ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и��ромадянці�Же-

ребч���Лілії�Борисівні�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Садовом�,�46

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�А-21648).

2.�Передати��ромадянці�Жеребч���Лілії�Бо-

рисівні,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0838� �а� (�адастровий� номер

8000000000:72:578:0023)�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Садовом�,�46

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва.

3.�Громадянці�Жеребч���Лілії�Борисівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�до��ментами,

що�дають�право�на�ви�онання�під�отовчих�та�б�-

дівельних�робіт,�одержаними�в��становлено-

м��за�онодавством�поряд��.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміще-

них���межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

06.03.2015�№ 2025/0/12/19-15,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

15.10.2014�№ 19-26-0.3-5531/2-14.

3.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу громадянину 
Каденюку Леоніду Костянтиновичу у власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 49"б 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 185/185 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи
витяг з протоколу № 12 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітек"
тури та землекористування від 08.12.2014 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро���та��он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,

ви�лючивши�з�перелі���озеленених�територій,

що�резерв�ються�для�розвит���мережі�зеле-

них�насаджень�за�ально�о��орист�вання�на�пе-

ріод�після�2010�р.�(таблиця�№ 17�«Біля�села

Чапаєв�а»)�земельн��ділян���площею�0,0999

�а���пров.�Залежном�,�49-б���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва.

2.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення��ромадянин��Каденю���Леонід��Кос-

тянтинович��земельної�ділян�и�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежно-

м�,�49-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови)�(справа�№�А-19386).

3.�Передати��ромадянин��Каденю���Леонід�

Костянтинович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��4

цьо�о�рішення,���власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,0999� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:066:0158)�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д���пров.�Залежном�,�49-б���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

4.�Громадянин��Каденю���Леонід��Костян-

тинович�:

4.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

4.2.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної�ді-

лян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом�на�ви-

�онання�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

4.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

4.4.�Ви�онати�необхідний�обся��робіт�з�ін-

женерної�під�отов�и�території�по�захист��її�від

підтоплення�та�затоплення�повеневими�вода-

ми,�по�одивши�їх�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

4.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�31.08.2011�№ 9768/0/18/19-11,�Дер-

жавно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о

природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�16.11.2011

№ 05-08/9672,�Головно�о��правління�охорони

��льт�рної�спадщини�від�27.09.2011�№ 4698,

Головно�о��правління�Держзема�ентства���

м.�Києві�від�11.09.2013�№ 3346.

4.7.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

5.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова

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

адміністрації) від 30 квітня 2014 року № 549 
«Про затвердження граничної чисельності працівників 

та рекомендаційного переліку управлінь, відділів, інших 
структурних підрозділів районних в місті Києві державних 

адміністрацій»
Розпорядження № 174 від 28 березня 2016 року

Відповідно до статті 11 Закону України «Про столицю України — місто"герой Київ», законів України «Про
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприєм"
ців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстра"
ції юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимі"
зації надання адміністративних послуг», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації) від 01 лютого 2016 року № 48 «Про організаційно"правові заходи, по"
в’язані з наданням адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме май"
но та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, реєстрації місця проживання/перебуван"
ня фізичних осіб у межах міста Києва, а також наданням відомостей з Державного земельного кадастру»:

1.�Затвердити�зміни�до��раничної�чисельно-

сті�працівни�ів�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�затвердженої�розпоряджен-

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

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

30��вітня�2014�ро���№ 549,�ви�лавши�її�в�новій

реда�ції,�що�додається.

2:�Затвердити�зміни�до�ре�омендаційно�о

перелі����правлінь,�відділів,�інших�стр��т�р-

них�підрозділів�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій,�затверджено�о�розпо-

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

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

ністрації)�від�30��вітня�2014�ро���№ 549�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�04�листопада�2014

ро���№ 1259),�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що

додається.

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

них�адміністрацій�затвердити:

3.1�чисельність�працівни�ів��правлінь,�відді-

лів,�інших�стр��т�рних�підрозділів�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій���межах

�раничної�чисельності,�з��рах�ванням�п�н�т��1

цьо�о�розпорядження.

3.2�стр��т�р��районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�за�по�одженням�з��оловою

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�після

попередньої�е�спертизи���Департаменті�фінан-

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

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

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

Затверджено

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

30.04.2014�№ 549

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

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

від�28.03.2016�№�174)

Гранична чисельність працівників районних в місті Києві 
державних адміністрацій

Затверджено�

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрації)

30.04.2014�№ 549

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�28.03.2016�№�174)

Рекомендаційний перелік управлінь, відділів, інших структурних 
підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій

1.�Апарат�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій:

Голова

Перший�заст�пни���олови

Заст�пни���олови

Керівни��апарат�

Се�тор�ор�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�роботи��олови

в�том��числі�апарат

153

165

157

171

159

158

131

160

176

175

всьо�о�

329

346

387

389

347

319

293

363

385

375

Голосіївсь�а

Дарниць�а

Деснянсь�а

Дніпровсь�а

Оболонсь�а

Печерсь�а

Подільсь�а

Святошинсь�а

Солом'янсь�а

Шевчен�івсь�а

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Керівник апарату В. Бондаренко

Відділ�з�питань��адрової�роботи�та�державної�сл�жби

Се�тор�взаємодії�з�правоохоронними�ор�анами�та�з�питань�запобі�ання�і�виявлення��ор�пції

Се�тор/спеціаліст�з�питань�оборонної�та�мобілізаційної�роботи

Се�тор/спеціаліст�з�питань�режимно-се�ретної�роботи

Юридичний�відділ

Ор�анізаційний�відділ

Відділ�ор�анізації�діловодства�та��онтролю�ви�онавсь�ої�дисципліни

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

Відділ�адміністративно-�осподарсь�о�о�забезпечення

Відділ�роботи�із�зверненнями��ромадян

Відділ�інформаційних�техноло�ій

Відділ�ведення�Державно�о�реєстр��виборців

Архівний�відділ

Відділ�(центр)�надання�адміністративних�посл��

Відділ�е�ономі�и

Відділ�тор�івлі�та�споживчо�о�рин��

Відділ��онтролю�за�бла�о�строєм

Відділ�облі���та�розподіл��житлової�площі

Відділ�з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю

Відділ�з�питань�майна��ом�нальної�власності

Відділ/се�тор�з�питань�підприємництва

Відділ/се�тор�е�оло�ії

Се�тор/спеціаліст�з�питань�охорони�праці

Відділ�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

Відділ�з�питань�державної�реєстрації�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —

підприємців

Відділ�з�питань�реєстрації�місця�проживання/переб�вання�фізичних�осіб

2.�Стр��т�рні�підрозділи�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�(з�правом

юридичної�особи):

Управління�житлово-�ом�нально�о��осподарства

Управління�освіти

Управління�охорони�здоров’я

Управління�праці�та�соціально�о�захист��населення

Управління/відділ���льт�ри,�т�ризм��та�охорони���льт�рної�спадщини

Фінансове��правління

Управління/відділ���справах�сім’ї,�молоді�та�спорт�

Сл�жба���справах�дітей

Управління/відділ�б�дівництва
Керівник апарату  В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 24 березня 2015 року № 257/1 

«Про затвердження структур управлінь, відділів та секторів 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 166 від 18 березня 2016 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто"герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження Київського міського голо"
ви від 18 березня 2016 року № 217 «Про внесення змін до структури апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Затвердити�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�24�берез-

ня�2015�ро���№ 257/1�«Про�затвердження�стр��-

т�р��правлінь,�відділів�та�се�торів�апарат��ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»,�що�до-

даються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради

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

від�18.03.2016�№�166

ЗМІНИ
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24 березня 2015 року 
№ 257/1 «Про затвердження структур управлінь, відділів та секторів 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»

1.�У�п�н�ті�1�розпорядження:

1.1.�Підп�н�т�1.5�п�н�т��1�розпорядження�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«1.5.��правління�до��ментообі���та��онтролю�з�ідно�з�додат�ом�5;».

1.2.�Підп�н�т�1.13�п�н�т��1�розпорядження�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«1.13.��правління�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій�та�захист��інформації�з�ідно�з�до-

дат�ом�13;»

1.3.�Підп�н�т�1.14�п�н�т��1�розпорядження�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«1.14.��правління�фінансово-�осподарсь�о�о�забезпечення�з�ідно�з�додат�ом�14;».
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1.4.�Підп�н�т�1.17�п�н�т��1�розпорядження�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«1.17.��правління�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції�з�ідно�з�додат�ом�17;»

1.5.�Підп�н�ти�1.11,�1.15,�1.16�визнати�та�ими,�що�втратили�чинність.

2.�Додат�и�3,�4,�5,�13,�14,�17�до�розпорядження�ви�ласти���новій�реда�ції,�що�додається.

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��З

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

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

від�24.03.2015�№�257/1

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

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

від�18.03.2016�№�166)

СТРУКТУРА
управління організаційного забезпечення діяльності заступників голови 
Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Начальни���правління

2.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�бла�о�строю

2.1.�Начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови

3.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з�питань�соціальної�політи�и�та�охорони�здоров’я

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови

4.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з���манітарних�питань

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

4.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови

5.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови

6.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Са�айда�а�І.�В.

6.1.�Начальни��відділ�

6.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

6.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови

7.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Резні�ова�О.�Ю.

7.1.�Начальни��відділ�

7.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

7.3.�Помічни�и�заст�пни�а��олови
Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��4

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

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

від�24.03.2015�№ 257/1

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�18.03.2016�№ 166)

СТРУКТУРА
управління організаційного забезпечення діяльності керівництва

апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�та��онтрольно-аналітично�о�забезпечення�діяльно-

сті��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

2.1.�Начальни��відділ�

2.2.�Помічни�и��ерівни�а�апарат�

3.�Відділ�реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

3.4.�Головні�спеціалісти —�літерат�рні�реда�тори

4.�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��ерівни�а�апарат��ви�онавчо-

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

4.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

4.2.�Помічни�и�заст�пни�а��ерівни�а�апарат�

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��5

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�ііністрації)

від�24.03.2015�№ 257/1�

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

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

від�18.03.2016�№�166)

СТРУКТУРА
управління документообігу та контролю апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Відділ�попередньо�о�роз�ляд��та�відправлення��ореспонденції

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�реєстрації�сл�жбової��ореспонденції

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Се�тор�архівно�о�діловодства

4.1.�Завід�ючий�се�тором

4.2.�Головний�спеціаліст

5.�Відділ��онтролю�ви�онання�а�тів�та�дор�чень

5.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

5.2.�Головні�спеціалісти

6.�Відділ�аналітичної�роботи

6.1.�Начальни��відділ�

6.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��13

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

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

від�24.03.2015�№ 257/1

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

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

від�18.03.2016�№�166)

СТРУКТУРА
управління інформаційно"комунікаційних технологій 

та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління

2.�Заст�пни��начальни�а

3.�Відділ�перспе�тивно�о�розвит���інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�захист��інформації

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��14

до�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

від�24.03.2015�№ 257/1

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

державної�адміністрації)�від�18.03.2016�№�166)

СТРУКТУРА
управління фінансово"господарського забезпечення апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління�фінансово-�осподарсь�о�о�забезпе-

чення —��оловний�б�х�алтер

2.�Відділ�фінансово�о�забезпечення�та�звітності

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління�фінансово-�осподарсь�о�о�забезпечення —�начальни�

відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

2.4.�Провідні�спеціалісти

3.�Відділ�план�вання�та�фінанс�вання�бюджетних�про�рам

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�матеріально�о�забезпечення�та�тендерних�за��півель

4.1.�Заст�пни��начальни�а��правління�фінансово-�осподарсь�о�о�забезпечення —�начальни�

відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти

5.�Відділ��осподарсь�о�о�забезпечення

5.1.�Начальни��відділ�

5.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��17

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

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

від�24.03.2015�№ 257/1

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

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

від�18.03.2016�№�166)

СТРУКТУРА
управління з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни���правління
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2.�Відділ�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

2.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

2.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

2.3.�Головні�спеціалісти

3.�Відділ�з�питань�правоохоронної�роботи

3.1.�Начальни��відділ�

3.2.�Головні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до додатка до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28 грудня 2012 року № 2367 
«Про присвоєння індексів структурним підрозділам виконавчого

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

районним в місті Києві державним адміністраціям»
Розпорядження № 170 від 23 березня 2016 року

Відповідно до розпоряджень Київського міського голови від 18 березня 2016 року № 218 «Про призначен"
ня Сагайдака І. В.» та від 18 березня 2016 року № 219 «Про призначення Резнікова О. Ю.», з метою забезпечен"
ня належної організації електронного документообігу в інформаційно"телекомунікаційній системі «Єдиний
інформаційний простір територіальної громади міста Києва»:

Затвердити�зміни�до�додат�а�до�розпоря-

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

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

ністрації)�від�28��р�дня�2012�ро���№ 2367

«Про�присвоєння�інде�сів�стр��т�рним�під-

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

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

ністрації),�районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям»�(в�реда�ції�розпорядження

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

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

від�15��вітня�2015�ро���№ 370),�що�додають-

ся.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

23.03.2016�№170

Зміни
до додатка до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 28 грудня 2012 року № 2367 «Про присвоєння індексів структурним 

підрозділам виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві 

державним адміністраціям» (в редакції розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 15 квітня 2015 року № 370)

П�н�т�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�КЕРІВНИЦТВО�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

001-01�Київсь�ий�місь�ий��олова

002�Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пліс�Г.�В.

003�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєв�П.�О.

004�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Поворозни��М.�Ю.

005�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

006�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�о�О.�В.

007�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Резні�ов�О.�Ю.

008�Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Са�айда��І.�В.

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

адміністрації)»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
розпоряджень Київської міської державної адміністрації, 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 182 від 29 березня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 5, 6 розпорядження вико"

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70
«Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» з метою упорядкування діяль"
ності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією):

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�30�серпня�2005�ро���№ 1623

«Про�впровадження�про�рамно-цільово�о�ме-

тод��форм�вання�бюджет�»;

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�11�серпня�2006�ро���№ 1192

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�30.08.2005

№ 1623�«Про�впровадження�про�рамно-цільо-

во�о�метод��форм�вання�бюджет�»;

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�20�жовтня�2006�ро���№ 1540

«Про��омісію�з�вивчення�питань�відш�од�ван-

ня�подат���па�додан��вартість»;

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

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

міністрації)�від�01�червня�2007�ро���№ 655�«Про

�творення��омісії�по��онтролю�за�ефе�тивним

ви�ористанням��оштів,�запозичених�до�місь-

�о�о�бюджет��міста�Києва�на�відповідні�напрям-

�и»;

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

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

міністрації)�від�28�липня�2009�ро���№ 858�«Про

додат�ові�заходи�щодо�мобілізації�доходів�бю-

джет����др��ом��півріччі�2009�ро��»;

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

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

міністрації)�від�25�січня�2012�ро���№ 113�«Про

робоч���р�п��щодо�спільно�о�відпрацювання

питань�повноти�надходжень�плати�за�землю».

Голова В. Кличко

Про внесення змін до складу робочої групи з питань 
впровадження гендерно орієнтованого бюджетування 

в місті Києві
Розпорядження № 183 від 29 березня 2016 року

У зв’язку із кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи робочої групи з питань впро"
вадження гендерно орієнтованого бюджетування в місті Києві:

Унести�зміни�до�с�лад��робочої��р�пи�з�пи-

тань�впровадження��ендерно�орієнтовано�о

бюджет�вання�в�місті�Києві,�затверджено�о

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

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

ної�адміністрації)�від�05�травня�2015�№ 447,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

05.05.2015�№ 447

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

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

29.03.2016�№�183)

Склад робочої групи 
з питань впровадження гендерно орієнтованого бюджетування в місті Києві

Тищен�о�Ярослав�Ми�олайович

Лащен�о�Тетяна�Анатоліївна

Борисен�о�Людмила�Ми�олаївна

Висоць�а�Тетяна�Гри�орівна

Галдець�а�Тетяна�Іванівна

Грицай�Світлана�Гри�орівна

Ковален�о�Катерина�Оле�сандрівна

Корольова�Олена�Іванівна

Косташ�Раїса�Іванівна

Моця�Оль�а�Іванівна

Повстолю��Тамара�Казимирівна

Поздєєва�Катерина�Ві�торівна

Репі��Володимир�Михайлович

Р�деш�о�Ірина�Ярославівна

начальни���правління�фінансів�охорони�здоров’я�та�со-

ціально�о�захист��Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

міністрації),��олова�робочої��р�пи

заст�пни��начальни�а��правління�фінансів�охорони�здо-

ров’я�та�соціально�о�захист�,�начальни��відділ��фінансів�со-

ціально�о�захист��Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

міністрації),�заст�пни���олови�робочої��р�пи

заст�пни��начальни�а��правління�е�ономі�и�і�фінансів —

начальни��відділ��фінансів��станов�освіти�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ції)

начальни��відділ��фінансів�охорони�здоров’я�Департа-

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

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

заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�статисти�и��

м.�Києві�Державної�сл�жби�статисти�и�У�раїни�(за�з�одою)

заст�пни��начальни�а�відділ��фінансів�освіти,�молодіж-

ної�політи�и,�фізичної���льт�ри�та�спорт���правління�фінан-

сів�освіти,���льт�ри,�с�спільних��ом�ні�ацій,�фізичної���ль-

т�ри�та�спорт��Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

трації)

�оловний�спеціаліст�відділ��фінансів�охорони�здоров’я

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

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

заст�пни��начальни�а��правління�е�ономі�и�і�фінансів�Де-

партамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

адміністрації)

заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

статисти�и�соціальних�посл����правління�статисти�и�Голов-

но�о��правління�статисти�и���м.�Києві�Державної�сл�жби

статисти�и�У�раїни�(за�з�одою)

начальни��відділ��спортивно�о�резерв���правління�сім’ї,

молоді�та�спорт��Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

місь�ої�державної�адміністрації)

начальни���правління�освіти�Деснянсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації

начальни���правління�фінансів�освіти,���льт�ри,�с�спіль-

них��ом�ні�ацій,�фізичної���льт�ри�та�спорт��Департамен-

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

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

дире�тор�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

трації)

заст�пни��начальни�а��правління�з��ендерних�питань�та

взаємодії�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями�інвалідів,�ветера-

нів�війни�та�праці —�начальни��відділ���ендерної�політи�и�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ції
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�оловний�спеціаліст�відділ��бюджетно�о�план�вання�та

роботи�з�підпоряд�ованими�підприємствами��правління�бю-

джетно�о�план�вання,�інвестиційної�діяльності�та�реаліза-

ції�прое�тів�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

начальни��відділ��стаціонарних�та���рортних��станов

�правління�соціально�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ве-

теранів�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

міністрації)

заст�пни��начальни�а��правління�з�ор�анізації�медичної�до-

помо�и�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�а-

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

ністрації)

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

заст�пни��начальни�а��правління�е�ономі�и —�начальни�

відділ��планово-е�ономічної�роботи�Департамент��охоро-

ни�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

начальни��відділ��бюджетно�о�план�вання�та�роботи�з

підпоряд�ованими�підприємствами��правління�бюджетно-

�о�план�вання,�інвестиційної�діяльності�та�реалізації�прое�-

тів�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви-

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

державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Рябець�Людмила�Володимирівна

Савченю��Марина�Ми�олаївна

Шевчен�о�Олена�Петрівна

Шлапа��Алла�Віталіївна

Шм�ль�о�Леся�Володимирівна

Я�овлева�О�сана�Ми�олаївна

Про затвердження 
робочого проекту «Розчистка та ремонт

споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) 
в Подільському районі м. Києва». Коригування»

Розпорядження № 162 від 18 березня 2016 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто"герой Київ», постанови Кабінету

Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будів"
ництва і проведення їх експертизи та визнання такими, то втратили чинність, деяких постанов Кабінету Мі"
ністрів України»:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Розчист�а�та�ремонт�спор�д�на�озері�Гол�бе�(ставо��Бла�ит-

ний)�в�Подільсь�ом��районі�м.�Києва».�Кори��вання»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз-

�ляд���ошторисної�частини�прое�тної�до��ментації�(позитивний)�від�20�листопада�2015�ро��

№ 28-0650-15-А�та�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�в�частині�міцності,

надійності,�дов�овічності�та��ошторисної�частини�об’є�та�б�дівництва�від�20�березня�2014�ро-

���№ 00-1992-13/ПБ,�видані�Державним�підприємством�«Спеціалізована�державна�е�спертна

ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�тех-

ні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Додато��

до�розпорядження�

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

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

29.03.2016�р.�№�181

Об’єкти теплопостачання (вузли обліку теплової енергії) жилих будинків
№ 17 на вул. Гоголівській у Шевченківському районі, № 20 на вул. Гарматній

у Солом’янському районі та № 13 на вул. Булгакова у Святошинському 
районі, які безоплатно приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству «Київенерго»

Показник Одиниця
виміру

Кількість

всього у тому числі

І черга ІІ черга ІІІ черга

Вид будівництва реконструкція

Площа водного дзеркала га 0,76 � � �

Площа прибережної території га 0,76 � � �

Довжина інженерних мереж м 1811,0 � �

Загальна кошторисна вартість будівництва
в поточних цінах станом на 18.11.2015, 
у тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати 
Зворотні суми

тис грн 

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

5447,897 

4004,656 
118,152

1325,089 
0,788

969,324 

751,327 
� 

217,997 
�

3855,943 

2859,253 
� 

996,690 
�

622,630 

394,076 
118.152 
110.402 
0,788

Із загальної кошторисної вартості виконано робіт
станом на 01.08.2015, 
у тому числі: 
будівельні роботи 
інші витрати

тис. грн 

тис. грн
тис. грн

1053,838 

626,293 
427,545

818,482 

626,293 
192,189

235,356 

� 
235,356

� 

� 
�

Тривалість будівництва місяць 8,0 2,5 5,0 2,5

2.�Ви�ористання�передбачених�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва

�оштів�на�по�риття�ризи���всіх��часни�ів�б�дівництва�та��оштів�на�по�риття�додат�ових�витрат,

пов’язаних�з�інфляційними�процесами�(з�ПДВ),�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об-

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

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

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

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

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

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

Голова В. Кличко

Про завершення 
опалювального сезону в місті Києві

Розпорядження № 190 від 1 квітня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил технічної експлуатації

теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 люто"
го 2007 року № 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464, в ме"
жах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Завершити�опалювальний�сезон�житло-

во�о�фонд��та�об’є�тів�соціальної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва�з�04��вітня�2016�ро��.

2.�Від�лючення�систем�опалення���ш�олах,�лі-

��вальних�за�ладах�та�дитячих�за�ладах�про-

водити�за�їх�письмовими�заяв�ами.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про прийняття та передачу об’єктів теплопостачання 
(вузлів обліку теплової енергії) жилих будинків № 17 

на вул. Гоголівській у Шевченківському районі, 
№ 20 на вул. Гарматній у Солом’янському районі 

та № 13 на вул. Булгакова у Святошинському районі
Розпорядження № 181 від 29 березня 2016 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування з 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 13 листопада 2015 року № 056/24"6807, з метою належної
експлуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилих будин"
ків № 17 на вул. Гоголівській у Шевченківському районі, № 20 на вул. Гарматній у Солом’янському районі та
№ 13 на вул. Булгакова у Святошинському районі:

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

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

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

ном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

об’є�ти�теплопостачання�(в�зли�облі���тепло-

вої�енер�ії)�жилих�б�дин�ів�№�17�на�в�л.�Го�о-

лівсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі,�№ 20�на

в�л.�Гарматній���Солом’янсь�ом��районі�та

№ 13�на�в�л.�Б�л�а�ова���Святошинсь�ом�

районі�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених���одою�щодо�реалізації�про-

е�т���правління�та�реформ�вання�енер�етично-

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

���(зі�змінами),���ладеною�між�АЕК�«Київенер�о»

та�Київсь�ою�місь�оюдержавною�адміністра-

цією.

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

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

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�за-

безпечити�в��становленом��поряд���прийнят-

тя�та�передач��об’є�тів�теплопостачання�(в�з-

лів�облі���теплової�енер�ії),�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

№ п/п Назва об'єкта теплопостачання Рік побудови Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1 2 3 4 5

1. Вузол обліку теплової енергії жилого будинку на вул.
Гоголівській, 17 типу Multical UF

2007 17030,98 8377,95

2. Вузол обліку теплової енергії типу Multical UF (на жилий
будинок) в ІТП жилого будинку на вул. Гарматній, 20

2014 65490,95 65490,95

3. Вузол обліку теплової енергії типу Multical 602 (на жилий
будинок) в ІТП жилого будинку на вул. Булгакова, 13

2015 36160,80 36160,80

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зупинення 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 № 185 від 30 березня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про державну служ"
бу», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого по"
становою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, з метою вирішення проблемних питань,
які виникли під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Департаменту містобу"
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс"
трації) — Головного архітектора міста Києва:
З�пинити�з�момент��видання�цьо�о�розпорядження�проведення��он��рс��на�заміщення�ва�ант-

ної�посади�дире�тора�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�Головно�о�архіте�тора�міста�Києва.

Голова В. Кличко
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Зареєстровано�

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

31�березня�2016�р.�за�№ 37/1350

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання 
та водовідведення Публічному акціонерному Товариству 

«Київський радіозавод»

Розпорядження № 155 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про питну воду та
питне водопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово)комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав)
ну реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно об)
ґрунтованих тарифів, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�централізоване�водопоста-

чання�та�водовідведення�П�блічном��а"ціонерном��Това-

риств��«Київсь"ий�радіозавод»,�що�додаються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо(о

оприлюднення.

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.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

31�березня�2016�р.�за�№ 37/1350

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви"онавчо(о�ор(ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

17.03.2016�р.�№�155

Тарифи 
на централізоване водопостачання та водовідведення 

Публічному акціонерному Товариству «Київський радіозавод»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26 травня 2009 року № 615 
«Про погодження тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання та водовідведення»

Розпорядження № 188 від 31 березня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення нормативно)правових актів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність із законодавством України:

Визнати�та"им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви"онавчо(о�ор(ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої

державної�адміністрації)�від�26�травня�2009�ро"��№�615�"Про�по(одження�тарифів�на�посл�(и�з�централізовано(о

водопостачання�та�водовідведення".

Голова В. Кличко

№ Споживач Тариф, грн за 1 куб. м води

Водопостачання Водовідведення 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі (крім населення) 19,85 23,82 19,41 23,29
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Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò- óïîâíîâàæåíà îñîáà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿;
Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â Óïðàâë³ííÿ äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð;
Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àíàë³çó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Óïðàâë³ííÿ äîçâ³ëüíèõ

ïðîöåäóð (2 øò. îä.);
Ãîëîâíèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ³íñïåêö³éíîãî â³ää³ëó ¹1 Óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà

áóä³âíèöòâîì;
Ãîëîâíèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ³íñïåêö³éíîãî â³ää³ëó ¹2 Óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà

áóä³âíèöòâîì (2 øò. îä.);
Ãîëîâíèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ³íñïåêö³éíîãî â³ää³ëó ¹3 Óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà

áóä³âíèöòâîì.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî
ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñòà àáî ìàã³ñòðà, äîñêîíàëå
âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, îñíîâàìè ä³ëîâîäñòâà, âì³ííÿ ïðàöþâàòè íà êîìï'þòåð³,
ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ àáî â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ âèõîäÿ÷è ³ç
âèìîã äî ïîñàäè, (äëÿ âñ³õ)

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó, óìîâ
îïëàòè ïðàö³, ïåðåë³êó ïèòàíü äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ç óðàõóâàííÿì
ñïåöèô³êè ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü òîùî íàäàºòüñÿ çà òåëåôîíîì 338-35-37.

Äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàþòüñÿ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; çàïîâíåíà
îñîáîâà êàðòêà (Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; äâ³ ôîòîêàðòêè 4 õ 6 ñì; êîï³¿
äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ,ïðèñóäæåííÿ
íàóêîâîãî ñòóïåíÿ; äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî
õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàñàäè
çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿"; êîï³ÿ ïàñïîðòà; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàâ³ðåíà çà
ì³ñöåì ðîáîòè; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ);
äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó
ïóáë³êàö³¿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó, äî 05 òðàâíÿ 2016 ðîêó, çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 32À, ê. 304.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â ñóäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
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 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; 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.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷³â Ïîïîâà Îëåêñàíäðà Âàëåð³éîâè÷à,
Øëÿõîâó Í³íó Âîëîäèìèð³âíó íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Áºëîâà Â.Â.äî Ïîïîâà Î.Â.,
Øëÿõîâî¿ H.B. ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó. Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 14 êâ³òíÿ 2016 ð. îá 11.00 â
ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç ¿õ ó÷àñò³.
Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ì.

Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ ñåð³¿ ²-ÊÂ
¹ 007191, âèäàíèé Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 16.12.2003 ðîêó
Àïåëÿö³éíîìó ñóäó ì³ñòà Êèºâà, çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â
íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ çà ¹ 72-4-00066, ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 208165 íà ³ì’ÿ Ñºä³êà
Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò ïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³ ³ì. Ã.ª. Ïóõîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè 

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
03164, ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 15. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 424-21-53.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.
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³ì. Ã. ª. Ïóõîâà

03164, ì. Êè¿â, âóë.
Ãåíåðàëà Íàóìîâà,
15, òåë. 424-91-62
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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 46873

6 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹37(4807)

16

íîâèíè

Ì²ÑÒÎ

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí 
êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ

íà II êâàðòàë 2016 ðîêó
Ó ïåðøîãî çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ
Âîëîäèìèðîâè-
÷à Ïë³ñà (ïèòàí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — ïè-
òàííÿ áþäæåòó òà ô³íàíñ³â, ïëà-
íóâàííÿ ³ îáë³êó, ïîäàòêîâî¿ ïî-
ë³òèêè, áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îð-
ãàí³çàö³¿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; ³í-
ôîðìàòèçàö³¿, òåëå- òà ðàä³îìîâ-
ëåííÿ, ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó; òðàíñ-
ïîðòó òà çâ’ÿçêó; áóä³âíèöòâà òà
ðåìîíòó äîð³ã; òóðèçìó ³ êóðîð-
ò³â; âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè,— îñî-
áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — ïåð-
øîãî â³âòîðêà ç 16.00 äî 18.00 íà
âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñà-
äîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí, 202-74-40. Îñîáèñòèé âè-
¿çíèé ïðèéîì — òðåòüîãî â³âòîð-
êà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00
ó Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ òà ó ÷åòâåðòèé
â³âòîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00
äî 18.00 ó Øåâ÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæ-
íî¿ äðóãî¿ ñåðåäè ç 17.00 äî 18.00,
òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåò-
ðà Îëåêñàíäðî-
âè÷à Ïàíòåëåºâà
(ïèòàííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî
ã î ñ ï îä à ð ñò â à ,
åíåðãåòèêè, åíåð-

ãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðå-
æåííÿ; óòðèìàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ
íàëåæíîãî ñòàíó æèòëîâîãî ôîí-
äó, ñï³âïðàö³ ç ÎÑÁÁ, ïðèâàòèçà-
ö³¿ æèòëà, íàäàííÿ ðèòóàëüíèõ ïî-
ñëóã; êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì;
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; îõîðîíè
äîâê³ëëÿ; îõîðîíè ïðàö³ òà áåçïå-
êè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ; ïðî-
ìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³í-
íîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè; ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà;
âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòîâî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ; ä³-
ÿëüíîñò³ ðèíê³â) îñîáèñòèé ïðè-
éîì — êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà
ç 16.00 äî 18.00 íà âóëèö³ Õðåùà-
òèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè,
â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,
202-74-56. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — êîæíîãî ïåðøîãî ÷åòâåðãà
ç 16.00 äî 18.00 ó Ñâÿòîøèíñüê³é
ÐÄÀ òà êîæíîãî òðåòüîãî ÷åòâåð-
ãà ç 16.00 äî 18.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é
ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ç 16.00
äî 17.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀÌè-
êîëè Þð³éîâè÷à
Ïîâîðîçíèêà (ïè-
òàííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ,ñîö³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ãðî-
ìàäÿí-ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â, îäè-
íîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ, ä³òåé-ñè-
ð³ò,îäèíîêèõ ìàòåð³â,áàãàòîä³òíèõ
ñ³ìåé òà ³íøèõ; çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ï³ëüãè,
çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ïðàö³ òà çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè; ãåíäåðíî¿ ïîë³òè-
êè; íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïî-
ñëóã; ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³, ïðèâàòèçàö³¿) îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí—êîæíî¿ òðåòüî¿ ï’ÿò-
íèö³ ç 12.00 äî 14.00 íà âóë.Õðåùà-
òèê, 36 (ê³ìí. 516). Òåëåôîíè ïîñà-
äîâî¿ îñîáè,â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãà-
í³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí,—202-76-16; 202-77-21.Îñî-
áèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíî-
ãî ïåðøîãî ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 17.00 â Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ òà òðå-
òüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 16.00 äî 17.00 ó Äàð-
íèöüê³é ÐÄÀ.Äåíüòà ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ
ë³í³é êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç
11.00 äî 12.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³ÿ Þð³éî-
âè÷à Ðåçí³êîâà
(ïèòàííÿ çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿä-
íèõ ïîâíîâàæåíü)
îñîáèñòèé ïðè-

éîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî
â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî 12.00.Òå-
ëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³-
äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-87-92.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæ-
íîãî ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà ç 10.00
äî 11.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Âà-
ëåð³éîâè÷à Ñïà-
ñèáêà (ïèòàííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè,ðå-
ãóëþâàííÿ ì³ñòî-

áóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³; êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà; áóä³âíèöòâà æèòëà,
ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó;
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëî-
âîþ ïëîùåþ, ïèòàííÿ âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì
³íâåñòîð³â, ÿê³ çàçíàëè çáèòê³â âíà-
ñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñòè-
ö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é «Åë³-
òà-öåíòð»; âèêîðèñòàííÿ òà îõî-
ðîíè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ì. Êèºâà)
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —

êîæíî¿ ïåðøî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç
16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùàòèê,
36. Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,—
202-77-04, 202-77-05. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — ó äðóãó ñåðåäó
ç 16.00 â Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ, ÷åòâåð-
òî¿ ñåðåäè ç 16.00 â Ïîä³ëüñüê³é
ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é,
êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 14.00 äî
15.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííè Â³êòîð³â-
íè Ñòàðîñòåíêî
(ïèòàííÿ îñâ³òè
³ íàóêè; êóëüòóðè
òà îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùè-

íè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó;
íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ³ ì³ãðàö³¿
òà äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³äíîñèí;
ïèòàííÿ ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà,
ä³òåé-ñèð³ò, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, òóðèç-
ìó òà êóðîðò³â) îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³â-
òîðêà ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 36 (ê³ìí. 319). Òåëåôîí ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí,— 202-74-03. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ÷åò-
âåðòîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 â
Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ òà òðåòüîãî â³â-
òîðêà ç 16.00 ó Äí³ïðîâñüê³é ÐÄÀ.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæ-
íîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî
11.00, òåë. 202-76-76.

Ó êåð³âíèêà
àïàðàòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
Âîëîäèìèðà Âî-

ëîäèìèðîâè÷à Áîíäàðåíêà (ïè-
òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ), ä³-
ÿëüíîñò³ àðõ³â³â; çàïîá³ãàííÿ êî-
ðóïö³¿; çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³,
ïðàâîïîðÿäêó, ïðàâ ³ ñâîáîä ãðî-
ìàäÿí; âçàºìîä³¿ òà ðîçâèòêó çâ’ÿç-
ê³â ³ç ñóäàìè, ïðàâîîõîðîííèìè
îðãàíàìè; ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè
ãðîìàäÿí äîêóìåíòàëüíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ; ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿; âè-
äàâíè÷î¿ ñïðàâè; ðåêëàìè; ³íôîð-
ìàòèçàö³¿, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàí-
íÿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿; ðåôîð-
ìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ñèñòåìè ñó-
ñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é; ïèòàííÿ ðå-
ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó öåíòð³â
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã)
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí—êîæ-
íîãî òðåòüîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî
13.00 íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 36.

ÇÀ Ï²ÄÐÀÕÓÍÊÀÌÈ îðãàí³çà-
òîð³â òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â,
á³ëüøå 22-õ òèñÿ÷ êèÿí òà ãîñ-
òåé ñòîëèö³ äîëó÷èëèñÿ äî ïå-
ðåãëÿäó ñâ³òëîâî¿ ïðîåêö³¿ «Àíóê³
ó ïîøóêàõ âåñíè» íà ªâðîïåéñüê³é
ïëîù³.Ñàìå öèì çàõîäîì â³äêðèâ-
ñÿ 13-é ôåñòèâàëü «Ôðàíöóçüêà
âåñíà â Óêðà¿í³». Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

«Ì³ñòî ï³äòðèìóº êóëüòóðíî-
ìèñòåöüê³ çàõîäè, à îñîáëèâî ò³,
ùî íàáëèæóþòü íàñ äî ªâðîïè òà
äåìîíñòðóþòü íàø³ ñï³ëüí³ êóëü-

òóðí³ ö³ííîñò³. Ìàºìî íàä³þ, ùî
ïðîòÿãîì êâ³òíÿ ùå á³ëüøå ëþäåé
äîëó÷àòüñÿ äî Äí³â ôðàíöóçüêî¿
êóëüòóðè, âçÿâøè ó÷àñòü ó çàõî-
äàõ ôåñòèâàëþ»,–çàçíà÷èëà âîíà.

Çîêðåìà ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ,
ùî òðèâàòèìå ïðîòÿãîì âñüîãî
êâ³òíÿ ó Êèºâ³, çàïëàíîâàíî
äåê³ëüêà ê³íîïîêàç³â êðàùèõ
ôðàíöóçüêèõ ô³ëüì³â, çîêðåìà
äîïðåì`ºðíèõ, ïðîâåäåííÿ âèñ-
òàâîê,òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íñòà-
ëÿö³é, ìóçè÷íèõ êîíöåðò³â òà
íàâ³òü êóë³íàðíèõ ìàéñòåð-
êëàñ³â �

Ó ìåð³¿ ï³äïèøóòü Ïàðèçüêó
äåêëàðàö³þ ïðèñêîðåííÿ ä³é 
ó ïîäîëàíí³ åï³äåì³¿ ÑÍ²Äó
ÑÜÎÃÎÄÍ² ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³äïèøå Ïàðèçüêó äåêëà-
ðàö³þ ïðèñêîðåííÿ ä³é ó ïîäî-
ëàíí³ åï³äåì³¿ ÑÍ²Äó ó âåëèêèõ
ì³ñòàõ. Íà öåðåìîí³¿ ï³äïèñàííÿ
òàêîæ áóäóòü ïðèñóòí³ ì³í³ñòð
îõîðîíè çäîðîâ`ÿ Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Êâ³òàøâ³ë³, Ïðåçèäåíò òà
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Ì³æíàðîä-
íî¿ Àñîö³àö³¿ íàäàâà÷³â ïîñëóã ³ç
äîãëÿäó â ñôåð³ ÑÍ²Äó (IAPAC)
Õîñå Ì. Çóí³ãà,äèðåêòîð ÞÍÅÉÄÑ
â Óêðà¿í³ ßöåê Òèøêî,ïîñîë ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó â Óêðà¿í³ ßí
Òîìá³íñüê³, Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâ-
íîâàæíèé ïîñîë Ñïîëó÷åíèõ
Øòàò³â Àìåðèêè â Óêðà¿í³
Äæåôôð³ Ð. Ïàéºòò, Íàäçâè÷àéíèé
³ Ïîâíîâàæíèé ïîñîë Ôðàíö³¿ â
Óêðà¿í³ ²çàáåëü Äþìîí òà âèêî-
íàâ÷èé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ïðåäñòàâíèöòâà «Âñåóê-
ðà¿íñüêî¿ ìåðåæ³ ëþäåé, ùî æè-
âóòü ç Â²Ë/ÑÍ²Ä» Ëàäà Áóëàõ.

Ïàðèçüêà äåêëàðàö³ÿ — öå
çîáîâ`ÿçàííÿ ìåð³â ñâ³òîâèõ
ìåãàïîë³ñ³â ùîäî ïîñèëåííÿ
çàõîä³â ïðîòèä³¿ åï³äåì³¿ Â²Ë-
³íôåêö³¿ â ì³ñòàõ ÷åðåç äîñÿãíåí-
íÿ ö³ëüîâèõ ïîêàçíèê³â 90-90-
90, çàâäÿêè ÿêèì 90% ëþäåé,
ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë, çíàòèìóòü ïðî
ñâ³é Â²Ë-ñòàòóñ, 90 %, ÿê³ çíà-
þòü ïðî ñâ³é Â²Ë-ïîçèòèâíèé
ñòàòóñ, îòðèìóâàòèìóòü àíòè-
ðåòðîâ³ðóñíå ë³êóâàííÿ òà 90 %
ëþäåé, ÿê³ îòðèìóþòü ë³êóâàí-
íÿ, ìàòèìóòü â³ðóñíå íàâàíòà-
æåííÿ, ÿêå íå âèçíà÷àºòüñÿ.

Äî âñåñâ³òíüîãî ðóõó ìåð³â
âæå ïðèºäíàëèñü ìåðè á³ëüø
í³æ 60-òè ì³ñò-ìåãàïîë³ñ³â,
âêëþ÷àþ÷è Ïàðèæ, ÿêèé ðîç-
ïî÷àâ öþ ³í³ö³àòèâó, — Àìñòåð-
äàì, Áðþññåëü, Æåíåâó, Ìàÿì³,
Ñàí-Ôðàíöèñêî, Âàøèíãòîí,
Áàíãêîê, Ìåëüáóðí, Äåë³ òà
³íø³ �

Ïðèì³ùåííÿ äèòñàäî÷êà ïîâåðíóòü
ç íåçàêîííî¿ îðåíäè
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ ¹ 3 çàÿâëåíî äî Ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó ñòîëèö³ ïîçîâ ç âèìîãîþ çîáîâ`ÿçàòè ãðîìàäñüêó
îðãàí³çàö³þ çâ³ëüíèòè íåçàêîííî çàéìàí³ ïðèì³ùåííÿ äîøê³ëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ðîçòàøîâàíîãî íà âóë. Êóð÷àòîâà.

Ó 2009 ðîö³ ïðèì³ùåííÿ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
155 ì2 íàäàí³ â îðåíäó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿. Ñòðîê ä³¿ îðåíäè
çàê³í÷èâñÿ â 2012 ðîö³, ïðîòå ïðèì³ùåííÿ é äîñ³ íå ïîâåðíóò³ ó êî-
ìóíàëüíó âëàñí³ñòü, à ó îðåíäàðÿ çà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì ³ñíóº
çàáîðãîâàí³ñòü ó ðîçì³ð³ 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü �

Íà â³äêðèòò³ «Ôðàíöóçüêî¿ âåñíè 
â Óêðà¿í³» ïîáóâàëè ïîíàä 22 òèñÿ÷³
â³äâ³äóâà÷³â
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