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Ó×ÎÐÀ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî, ïðî³íñ-
ïåêòóâàëà ùîéíî â³äêðèò³ ïðè-
øê³ëüí³ òàáîðè ó øêîëàõ ¹ 36 òà
¹ 269 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ñòî-
ëèö³.

«Ãîëîâíå, íà ùî ìè çâåðòàºìî
óâàãó ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè, — öå áåç-
ïå÷í³ óìîâè ïåðåáóâàííÿ, çì³ñòîâ-
íå äîçâ³ëëÿ òà ÿê³ñíå õàð÷óâàí-
íÿ»,— çàçíà÷èëà Ãàííà Â³êòîð³âíà.

Òðèâàë³ñòü â³äïî÷èíêó ó ïðè-
øê³ëüíîìó òàáîð³ — 18 ðîáî÷èõ

äí³â,à êîøòóâàòèìå öå—ìàéæå 677
ãðèâåíü. Á³ëüøó ÷àñòèíó âàðòîñò³
ñêëàäàº õàð÷óâàííÿ — 30 ãðí íà
äåíü.

Íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ ó òàáî-
ð³ ìîæóòü â³äïî÷èòè ä³òè ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é — ä³òè-ñèðîòè, ä³-
òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³ê-
ëóâàííÿ, ä³òè ç îñîáëèâèìè îñ-
â³òí³ìè ïîòðåáàìè, ÿê³ íàâ÷àþ-
òüñÿ ó ñïåö³àëüíèõ òà ³íêëþçèâ-
íèõ êëàñàõ, ä³òè ³ç ñ³ìåé ó÷àñíè-
ê³â ÀÒÎ òà ³ç ñ³ìåé çàãèáëèõ ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ.

Çà ñëîâàìè Ãàííè Ñòàðîñòåí-
êî, ïîïóëÿðí³ñòü ïðèøê³ëüíèõ òà-
áîð³â çðîñòàº, àäæå ìèíóëîãî ðî-
êó ¿õ ê³ëüê³ñòü íàðàõîâóâàëà 76 çà-
êëàä³â: «Ì³ñòî íàìàãàºòüñÿ çàáåç-
ïå÷èòè øêîëÿðàì ö³êàâèé òà ï³ç-
íàâàëüíèé â³äïî÷èíîê — ð³çíî-
ìàí³òí³ ãóðòêè, êîíöåðòè, ñïîð-

òèâí³ ³ãðè òà çìàãàííÿ, êóëüòóðí³
çàõîäè, åêñêóðñ³¿ äî ìóçå¿â, á³á-
ë³îòåê, âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ
ó ìîâíèõ êëàñàõ».

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ òà-
êîæ â³äâ³äàëà çàíÿòòÿ ó ìîâíîìó
òàáîð³. «Ó ÷åðâí³ ïðàöþâàòèìå
îêðåìî 153 ìîâíèõ òàáîðè, ÿêè-
ìè ïëàíóºòüñÿ îõîïèòè á³ëüøå
10 òèñÿ÷ ä³òåé. ¯õ â³äâ³äóâàííÿ
àáñîëþòíî áåçêîøòîâíå, à äî ðî-
áîòè áóäóòü çàëó÷åí³ ñòóäåíòè-
âîëîíòåðè, â÷èòåë³ òà íîñ³¿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ», — çàçíà÷èëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³-
òàðíèõ ïèòàíü.

Ä³çíàòèñÿ äåòàëüí³øå ïðî ðîáî-
òó ïðèøê³ëüíèõ òàáîð³â òà ïðî ìîâ-
í³ òàáîðè ìîæíà íà ñàéò³ Äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ÊÌÄÀ àáî çà òåëåôîíîì ãà-
ðÿ÷î¿ ë³í³¿: +38044-279-24-13 �

Â³äïî÷èíîê ³ç êîðèñòþ
� Ó 80-òè äåííèõ ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ íà þíèõ êèÿí ÷åêàþòü ð³çíîìàí³òí³ ãóðòêè,

ñïîðòèâí³ ³ãðè òà çìàãàííÿ, åêñêóðñ³¿ äî ìóçå¿â, âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

Â³òàë³é Êëè÷êî 
çóïèíèâ ð³øåííÿ 
Êè¿âðàäè 
ïðî çâåðíåííÿ äî ÖÂÊ
ùîäî ïðèçíà÷åííÿ 
âèáîð³â äî ðàéðàä 
ó ñòîëèö³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çóïèíèâ ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè

«Ïðî çâåðíåííÿ äå-

ïóòàò³â Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè äî

Öåíòðàëüíî¿ âèáîð-

÷î¿ êîì³ñ³¿», óõâàëåíå íà ïëåíàðíî-

ìó çàñ³äàíí³ 26 òðàâíÿ 2016 ðîêó, òà

âí³ñ éîãî íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä.

Â îá´ðóíòóâàíí³ òàêîãî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çîêðå-

ìà, çàçíà÷åíî, ùî Êè¿âðàäà óõâàëè-

ëà ð³øåííÿ «Ïðî çâåðíåííÿ äåïó-

òàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî Öåí-

òðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿» áåç â³ä-

ïîâ³äíî¿ êîìïåòåíö³¿.

«Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó «Ïðî ì³ñ-

öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» ñ³ëü-

ñüê³, ñåëèùí³, ì³ñüê³ ðàäè ïðàâîì³ð-

í³ ðîçãëÿäàòè ³ âèð³øóâàòè ïèòàí-

íÿ, â³äíåñåí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,

öèì òà ³íøèìè çàêîíàìè äî ¿õ â³ä-

àííÿ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñòàòåé 14

òà 15 ÇàêîíóÓêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ âè-

áîðè», ïðèçíà÷åííÿ ïåðøèõ ì³ñöå-

âèõ âèáîð³â íå íàëåæèòü äî êîìïå-

òåíö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè»,— ï³ä-

êðåñëåíî â ð³øåíí³ ìåðà ì³ñòà.

Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ òàêîæ íàãîëî-

øóº, ùî äåïóòàòè óõâàëèëè ð³øåí-

íÿ ïðî çâåðíåííÿ äî ÖÂÊ áåç íà-

ëåæíîãî çàêð³ïëåííÿ íà çàêîíî-

äàâ÷îìó ð³âí³ êîìïåòåíö³¿ ðàéîí-

íèõ ó ì³ñòàõ ðàä, âèð³øåííÿ ïèòàíü

áþäæåòó, ÿêèé ìàº ôîðìóâàòè ðàéîí-

íà ó ì³ñò³ ðàäà, ïèòàíü âëàñíîñò³ ³

çåìë³, ÿêèìè ìàþòü ðîçïîðÿäæà-

òèñÿ ðàéîíí³ ó ì³ñòàõ ðàäè, áåç

óòî÷íåííÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâ-

ñòâà ùîäî âèáîð³â ñàìå ðàéðàä,

âðåãóëþâàííÿ ³ñíóþ÷èõ íà çàêîíî-

äàâ÷îìó ð³âí³ êîë³ç³é.

«ß ââàæàþ òàêó ïîçèö³þ äåÿêèõ

ïîë³òè÷íèõ ñèë Êè¿âðàäè áåçâ³ä-

ïîâ³äàëüíîþ ïî â³äíîøåííþ äî êè-

ÿí. Íàñë³äêîì ö³º¿ «³í³ö³àòèâè» ìî-

æå ñòàòè óïðàâë³íñüêèé êîëàïñ ó

ñòîëèö³,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî, êîìåíòóþ÷è ñâîº ð³øåííÿ.— ß

íåîäíîðàçîâî çàêëèêàâ äåïóòàò³â

íå çàéìàòèñÿ ïîïóë³çìîì ³ ïîë³-

òè÷íèìè ³ãðèùàìè. Ìîÿ ïîçèö³ÿ îä-

íîçíà÷íà: áåç çàêîíîäàâ÷îãî çà-

êð³ïëåííÿ ïîâíîâàæåíü ðàéðàä ó

ì³ñòàõ, áåç óõâàëåííÿ ºäèíèõ ïðà-

âèë äëÿ âèáîð³â ðàéðàä â óñ³õ âå-

ëèêèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ïîä³áí³ ³í³-

ö³àòèâè — öå ïîë³òè÷í³ ñïåêóëÿö³¿.

Ñàìå òîìó ÿ çóïèíèâ ð³øåííÿ Êè-

¿âðàäè ïðî çâåðíåííÿ äî ÖÂÊ ³ ñïî-

ä³âàþñÿ íà êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó

äåïóòàò³â â ³íòåðåñàõ êèÿí, à íå çà-

äëÿ ïîë³òè÷íî¿ äåñòàá³ë³çàö³¿ â ñòî-

ëèö³».

íîâèíè

²ç 31 òðàâíÿ ïðè ñòîëè÷íèõ îñâ³òí³õ çàêëàäàõ ðîç-
ïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó äåíí³ ïðèøê³ëüí³ òàáîðè.
Óïðîäîâæ òðüîõ òèæí³â, äî 24 ÷åðâíÿ, ó Êèºâ³ ïðà-
öþâàòèìå 80 òàêèõ ë³òí³õ çàêëàä³â, äå â³äïî÷è-
íóòü á³ëüøå 6 òèñÿ÷ ó÷í³â ìîëîäøèõ êëàñ³â. Âàð-
ò³ñòü ïåðåáóâàííÿ îäíîãî øêîëÿðà çà 18 äí³â
ñòàíîâèòèìå ìàéæå 677 ãðèâåíü. Ä³òè ï³ëüãîâèõ
êàòåãîð³é â³äïî÷èâàòèìóòü áåçîïëàòíî.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Îêð³ì â³äïî÷èíêó ñòîëè÷í³ øêîëÿð³ â ïðèøê³ëüíèõ òàáîðàõ ìàþòü íàãîäó âèâ÷àòè ³íîçåìí³ ìîâè 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про внесення змін до пункту 6 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12 травня 2011 року № 715 

«Про окремі питання виконання розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10 грудня 2010 року № 1112 
«Про питання організації управління районами в місті Києві»

Розпорядження № 350 від 20 травня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час$

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Місь$
кого наукового інформаційно$аналітичного центру медичної статистики (листи від 10 червня 2015 року 
№ 05$04/169 та від 06 жовтня 2015 року № 05$04/295), технічний паспорт на громадський будинок № 9 у пров.
Георгіївському, виготовлений 06 березня 2015 року комунальним підприємством «Київське міське бюро тех$
нічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна», в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

У�підп�н�ті�6.2�п�н�т��6�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12

травня�2011�ро���№ 715�«Про�о�ремі�питання

ви�онання�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�10��р�дня�2010�ро��

№ 1112�«Про�питання�ор�анізації��правління

районами�в�місті�Києві»�цифри�«3685,2»�замі-

нити�цифрами�«3789,4».

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 20 вересня 2010 року № 744 
«Про організаційно$правові заходи, пов’язані 

з реорганізацією Головного управління по фізичній культурі 
та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
та Головного управління у справах сім’ї 

та молоді виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 351 від 20 травня 2016 року
У зв’язку з кадровими змінами:

1.�Внести�зміни�до�С�лад���омісії�з�реор�а-

нізації�Головно�о��правління�по�фізичній���ль-

т�рі�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

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

20�вересня�2010�ро���№ 744,�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Внести�зміни�до�С�лад���омісії�з�реор�а-

нізації�Головно�о��правління���справах�сім’ї�та

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

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

ції),�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�20�верес-

ня�2010�ро���№ 744�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

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

09�березня�2011�ро���№�311),�ви�лавши�йо�о

в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20�вересня�2010�ро���№ 744

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�20.05.2016�№ 351)

Склад
комісії з реорганізації Головного управління по фізичній культурі та спорту

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Трофимов�Оле�сій�Станіславович заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт� —�начальни���правління�мо-

лоді�та�спорт��Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції),��олова��омісії

Корольова�Олена�Іванівна заст�пни��начальни�а��правління�е�ономі�и�і�фі-

нансів�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�за-

ст�пни���олови��омісії

Давіден�о�Тетяна�Павлівна завід�вач�се�тор��фінанс�вання�спорт��та�моло-

діжної�політи�и��правління�е�ономі�и�і�фінансів

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Іванов�Дмитро�Петрович �оловний�спеціаліст�відділ��ор�анізаційної�робо-

ти�та�до��ментально�о�забезпечення�Департа-

мент��освіти�і�на��и,�мололі�та�спорт��ви�онавчо-

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

державної�адміністрації)

К�знєцова�Неллі�Ми�олаївна �оловний�спеціаліст�відділ���адрово�о�забезпе-

чення�та�на�ород��правління�правово�о�та��адро-

во�о�забезпечення�Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)

Панчен�о�Людмила�Володимирівна заст�пни��начальни�а��правління�молоді�та�спор-

т��начальни��відділ��спорт��вищих�дося�нень�Де-

партамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20�вересня�2010�ро���№ 744

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�20.05.2016�№ 351)

Склад
комісії з реорганізації Головного управління у справах сім’ї та молоді

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Трофимов�Оле�сій�Станіславонич заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��–�начальни���правління�мо-

лоді�та�спорт��Департамент��освіти�і�на��и,�моло-

ді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

�олова��омісії

Корольова�Олена�Іванівно заст�пни��начальни�а��правління�е�ономі�и�і�фі-

нансів�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�за-

ст�пни���олови��омісії

Давіден�о�Тетяна�Павлівна завід�вач�се�тор��фінанс�вання�спорт��та�моло-

діжної�політи�и��правління�е�ономі�и�і�фінансів

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Іванов�Дмитро�Петрович �оловний�спеціаліст�відділ��ор�анізаційної�роботи

та�до��ментально�о�забезпечення�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)

К�знєцова�Неллі�Ми�олаївна �оловний�спеціаліст�відділ���адрово�о�забезпечен-

ня�та�на�ород��правління�правово�о�та��адрово�о

забезпечення�Департамент��освіти�і�на��и,�моло-

ді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Панчен�о�Людмила�Володимирівна заст�пни��начальни�а��правління�молоді�та�спор-

т� —�начальни��відділ��спорт��вищих�дося�нень

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29 січня 2016 року № 40 

«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2016 рік»

Розпорядження № 352 від 20 травня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 324/324 «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської місь$
кої ради від 22 грудня 2015 року № 60/60»:

Унести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2016�рі�,�доведених�до�департаментів,��прав-

лінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�з�ідно�з�розпоря-

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

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

ції)�від�29�січня�2016�ро���№ 40�«Про�Про�ра-

м��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Ки-

єва�на�2016�рі�»,�а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт�;�розподіл��аси�н�вань

на�фінанс�вання��апітальних�в�ладень;�розпо-

діл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апітально�о

ремонт�;�адресно�о�перелі���об’є�тів��апіталь-

но�о�ремонт�,�я�ий�здійснюється�за�замовлен-

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

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

рах�но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва;

перелі���об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

що�здійснюється�за�замовленням�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��влас-

них��оштів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,

�редитів,�лізин�ів�та�інших�джерел�фінанс�ван-

ня,�не�заборонених�за�онодавством,��рім�бю-

джетних��оштів,�ви�лавши�їх�в�новій�реда�ції,

що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

та каналізаційних мереж ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«МЕТАЛ — СЕРВІС»

Розпорядження № 353 від 20 травня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря$

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван$
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожит$
ків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ПРИВАТНОГО ПІД$
ПРИЄМСТВА «МЕТАЛ — СЕРВІС» (лист від 17 грудня 2015 року № 790), протокол позачергових загальних збо$
рів власників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕТАЛ — СЕРВІС» № 1112/15 від 11 грудня 2015 року, з метою на$
дійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого само$
врядування:

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

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

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

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

панія�«Київводо�анал»�зовнішні�водопровідні

та��аналізаційні�мережі�ПРИВАТНОГО�ПІДПРИ-

ЄМСТВА�«МЕТАЛ —�СЕРВІС»�з�ідно�з�додат-

�ом�в�межах�та�на��мовах,�визначених���одою

про�передач��в��правління�від�ритом��а�ціо-

нерном��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Ки-

ївводо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�влас-

ністю�територіальної��ромади�міста�Києва�від

20�листопада�2003�ро���(в�реда�ції�до�овор�

на�володіння�та��орист�вання�майном�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�від�01��р�дня

2006�ро��),���ладеною�між�ВАТ�«АК�«Київводо-

�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією.

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

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

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

ції)�вжити��заходів�щодо�приймання-передачі

зовнішніх��аналізаційних�мереж,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

від�20.05.2016�р.�№�353

Зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі, 
що приймають безоплатно від 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МЕТАЛ — СЕРВІС» до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передаються у володіння 

та користування публічному 
акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Санація ділянки
водопровідної мережі на
вул. Лайоша Гавро від
Московського проспекту до
вул. Приозерної

530 225,5 � Труба 
сталева

електро�
зварна ГОСТ

10704�99

� 2013 1205760,37

Влаштування камери з
регулятором тиску води на
перетині вул. Лайоша Гавро
та Московського проспекту
(камера В�1) (клапан
редукційний)

� � � � � 2013 131641,20

Влаштування камери з
вузлом регулювання подачі
води на існуючому
артводопроводі Д=500
перед НВС "Оболонь�1"
(камера В�6) (клапан
голчатий)

� � � � � 2013 247147,66

Влаштування камери з
ультразвуковим
витратоміром типу
"Акустрон" (колодязь В�7)
(Витратомір води УЗР�6 
№ 03233. 
3 п'єзоперетворювачами)

� � � � � 2013 286208,46

Всього: 13 044684,37

Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр
труб,

мм

Дов�
жина,

м

Кількість
колодязів

Матеріал
труб

Середня
глибина

Рік введення
в

експлуатацію

Вартість
об'єктів

передачі, грн
(без ПДВ)

Каналізаційний колектор на
вул. Приозерній: 
від К1�1 до К1�1 існуючої
реконструкції 
від К1�1 існуючої
реконструкції до К1�20
існуючої реконструкції
(санація) 
від КІ�10 до КІ�10а
від К1 �7 до КГ�7 та від К1 �3
до КГ�3 
від К1�5 до КГ�5

500 

400 

315 
160 

225

401,55 

744,15 

4,65 
7 

3,85

10 

20

1 
2 

1

Корсис 

ПЕ 100SDR26 

ПЕ100SDR17
ПЕ 100SDR17 

ПЕ 100SDR17

4,74 

6,59 

4,34 
3,65 

3,83

2015 

2015 

2015 
2015 

2015

5934685,44 

5108710,86 

40465,03
57637,34 

32428,01

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про затвердження рішення постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів 

до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно$транспортної

інфраструктури міста Києва щодо заміни балансоутримувачів
Розпорядження № 354 від 20 травня 2016 року

Відповідно статті 513 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про інвестиційну діяльність», рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівниц$
тва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів$
ництва, інженерно$транспортної інфраструктури міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київ$
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 квітня 2015 року № 381 «Про передачу
основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення кому$
нального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації) (лист від 22 травня 2015 року № 043$575), комунального підприємства «Шляхово$екс$
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького райо$
ну» м. Києва (лист від 20 травня 2015 року № 672), комунального підприємства «Шляхово$експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Ки$
єва (лист від 20 травня 2015 року № 409), комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів
м. Києва «Київавтошляхміст» (лист від 20 травня 2015 року № 38/01$07/765), товариства з обмеженою відпо$
відальністю «Сентіс» (лист від 02 червня 2015 року № 36/06):

1.�Затвердити�рішення�(прото�ол�від�15�черв-

ня�2015�ро���№ 70/2015)�постійно�діючої��он-

��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фі-

нанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рес-

таврації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитло-

во�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

міста�Києва,��твореної�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�22

жовтня�2007�ро���№ 1403,�про�надання�з�оди

на�замін��балансо�трим�вачів —�замовни�ів

здійснення�заходів�з�облашт�вання�пішохідних

підземних�переходів�в�інвестиційном��до�ово-

рі�від�26�вересня�2012�ро���№ 049-13/і/119�на

здійснення�заходів�з�облашт�вання�пішохідних

підземних�переходів���Дарниць�ом��та�Свято-

шинсь�ом��районах�міста�Києва�(Лот�4);�замі-

нити��ом�нальне�підприємство�«Шляхово-е�с-

пл�атаційне��правління�по�ремонт��та��три-

манню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них

Дарниць�о�о�район�»�м.�Києва,��ом�нальне

підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Святошинсь�о�о�райо-

н�»�м.�Києва,��ом�нальне�підприємство�по�ре-

монт��і��триманню�мостів�і�шляхів�м.�Києва

«Київавтошляхміст»�на��ом�нальне�підприємство

«Київбла�о�стрій»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�У�ласти�з��ом�нальним�підприємством

«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ре-

монт��та��триманню�автомобільних�шляхів�та

спор�д�на�них�Дарниць�о�о�район�»�м.�Києва,

�ом�нальним�підприємством�«Шляхово-е�с-

пл�атаційне��правління�по�ремонт��та��три-

манню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них

Святошинсь�о�о�район�»�м.�Києва,��ом�наль-

ним�підприємством�по�ремонт��і��триманню

мостів�і�шляхів�м.�Києва�«Київавтошляхміст»,

�ом�нальним�підприємством�«Київбла�о�ст-

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

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

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Сентіс»�до�овір�про�замін��сторін�в�інвести-

ційном��до�оворі�від�26�вересня�2012�ро��

№ 049-13/і/119,�я�им�передбачити�замін���о-

м�нально�о�підприємства�«Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дар-

ниць�о�о�район�»�м.�Києва,��ом�нально�о�під-

приємства�«Шляхово-е�спл�атаційне��правлін-

ня�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Святошинсь�о�о�райо-

н�»�м.�Києва,��ом�нально�о�підприємства�по

ремонт��і��триманню�мостів�і�шляхів�м.�Києва

«Київавтошляхміст»�на��ом�нальне�підприємство

«Київбла�о�стрій»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації).

2.2.�Після�ви�онання�підп�н�т��2.1�п�н�т��2

цьо�о�розпорядження���ласти�з��ом�нальним

підприємством�«Київбла�о�стрій»�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�та�товариством�з

обмеженою�відповідальністю�«Сентіс»�додат-

�ов����од��до�інвестиційно�о�до�овор��від�26�ве-

ресня�2012�ро���№ 049-13/і/119.

3.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�23�червня�2012�ро-

���№ 1058��«Про�затвердження�переможця��он-

��рс��по�зал�ченню�інвестора�до�здійснення

заходів�з�облашт�вання�45�пішохідних�підзем-

них�переходів�(Лот�4)»�та�і�зміни:

3.1.П�н�т�2�розпорядження�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«2.�Визначити,�що�замовни�ом�здійснення

заходів�з�облашт�вання�об’є�та�інвест�вання

є�балансо�трим�вач�пішохідних�підземних�пе-

реходів —��ом�нальне�підприємство�«Київбла-

�о�стрій»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�з�ідно�з�додат�ом».
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3.2.�У��рафі�п’ятій�додат�а�до�розпоряджен-

ня�слова�«Ком�нальне�підприємство�«Шляхо-

во-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та

�триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Дарниць�о�о�район�»�м.�Києва»,�«Ком�-

нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атацій-

не��правління�по�ремонт��та��триманню�авто-

мобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Святошин-

сь�о�о�район�»�м.�Києва»,�«Ком�нальне�під-

приємство�по�ремонт��і��триманню�мостів�і

шляхів�м.�Києва�«Київавтошляхміст»�замінити

словами�«Ком�нальне�підприємство�«Київбла-

�о�стрій»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)».

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про організацію літнього відпочинку 
та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах

міста Києва у 2016 році
Розпорядження № 356 від 26 травня 2016 року

Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту «а» статті 30 Закону України «Про міcцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Президента України від 14 липня 2001
року № 190/2001$рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно$
бильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на вод$
них об’єктах України» (у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України 24 вересня 2012 року
№ 1214), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383, рішення Київської
міської ради від 26 травня 2005 року № 393/2968 «Про встановлення Правил користування водними об’єкта$
ми для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві», рішення Київської міської ради від 22 січня 2009
року № 38/1093 «Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві» та з ме$
тою поліпшення організацій літнього відпочинку киян та гостей столиці на міських пляжах, зонах відпочинку
біля води та водних об’єктах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1 Визначити:

1.1.�Місця�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�м.�Києва�в�2016�році�з�ідно�з

додат�ом�1.

1.2.�Перелі��водних�об’є�тів,�я�і�не�ре�омен-

довані�для���пання�в�літньом��оздоровчом��се-

зоні�2016�ро��,�з�ідно�з�додат�ом�2.

1.3.�Перелі��зон�відповідальності�та�зон�пат-

р�лювання�рят�вально-водолазних�станцій,�ря-

т�вальних�станцій�та�рят�вальних�постів��ом�-

нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�-

атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�«Плесо»

та��ом�нальної�аварійно-рят�вальної�сл�жби�«Ки-

ївсь�а�сл�жба�порят�н��»�в�літньом��оздоровчо-

м��сезоні�2016�ро��,�з�ідно�з�додат�ом�3.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям�спільно�з��ом�-

нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�-

атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�«Плесо»

(далі —�КП�«Плесо»),�в�межах��омпетенції:

2.1.�Ор�аніз�вати�робот��із�своєчасної�під�о-

тов�и�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�до�літньо�о�оздоровчо�о�сезо-

н��2016�ро��.

2.2.�Забезпечити�інформ�вання��иян�та��остей

міста�Києва�про�правила�поведін�и�під�час�від-

почин���на�воді�та�правила�надання�першої�не-

від�ладної�медичної�допомо�и�потерпілим�на�во-

ді�шляхом�встановлення�інформаційних�щитів�та

висвітлення�інформації���засобах�масової�інфор-

мації.

2.3.�Забезпечити�встановлення�попередж�-

вальних�зна�ів�та�щитів�біля�водних�об’є�тів�міс-

та�Києва,�я�і�не�ре�омендовані�для���пання�в

літньом��оздоровчом��сезоні�2016�ро��,�з�ідно

з�додат�ом�2�до�цьо�о�розпорядження.

2.4.�Забезпечити�обладнання�спортивних,�і�-

рових�та�дитячих�майданчи�ів���місцях�масово-

�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�тах.

2.5.�Разом�з�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�опрацю-

вати�питання�забезпечення�місць�масово�о�від-

почин���населення�на�водних�об’є�тах�центра-

лізованим�водопостачанням�та��аналізацією.

2.6.�У�місцях�масово�о�відпочин���населення

на�водних�об’є�тах�забезпечити�наявність��ро-

мадсь�их�вбиралень�або�встановлення�потрібної

�іль�ості�мобільних�т�алетних��абін�та�забезпе-

чити�своєчасне�проведення�в�них�асенізаційних

заходів.

2.7.�Забезпечити�ви�онання��омпле�с��дера-

тизаційних�робіт,�дезінфе�ційних�та�протилеп-

тоспірозних�заходів���прибережних�захисних

см��ах�водних�об’є�тів,�зо�рема�в�межах�тери-

торій�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах,�територіях�рят�вально-водо-

лазних�станцій�(далі —�РВС),�рят�вальних�стан-

цій�(далі —�PC)�та�рят�вальних�постів�(далі-РП).

2.8.�Забезпечити�проведення�протималярій-

них�заходів�на�водоймах�міста�Києва�силами�бо-

ніфі�аторів�з�ідно�з�планами-завданнями�між-

районних��правлінь�Головно�о��правління�Держсан-

епідсл�жби���м.�Києві�впродовж�літньо�о�оздо-

ровчо�о�сезон��2016�ро��.

2.9.�Забезпечити�проведення�проти�ліщових

заходів���місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах���весняно-осінній�період

2016�ро���(об�ош�вання�території,�обріз�а���-

щів,�зняття�самосійної�порослі,�с�хостійних�де-

рев�тощо).

Проти�ліщові�заходи�з�ви�ористанням�а�ари-

цидів���період�а�тивності��ліщів�(весна —�осінь)

проводити�за�епідпо�азни�ами�відповідно�до

пропозицій�ор�анів�Держсанепідна�ляд��міста

Києва.

2.10.�У�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�забезпечити�ор�анізацію�за-

ходів�з�ре��лювання�чисельності�та�поширення

о�ремих�видів��арантинних�та�адвентивних�рос-

лин,�що�ви�ли�ають�біоло�ічне�забр�днення.

2.11.�У�разі�видачі�ор�анами�Держсанепідна�-

ляд��міста�Києва�приписів�щодо�невідповідності

за�епідемічними�та�хімічними�по�азни�ами�рез�ль-

татів�лабораторних�досліджень�води�поверхне-

вих�водойм,��р�нт��та�піс��,�з�метою�своєчас-

но�о�інформ�вання�населення�про�епідемічн�

небезпе��,�забезпечити�оперативне�встанов-

лення�попередж�вальних�щитів�про�заборон�

��пання�та�відпочин���в�місцях�масово�о�відпо-

чин���населення�на�водних�об’є�тах.

2.12.�Вживати�заходів�шодо�недоп�щення�не-

сан�ціоновано�о�р�х��автотранспорт��в�межах

прибережних�захисних�см��.

2.13.�Спільно�з�Департаментом�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�постійно�проводити�інформаційно-роз’-

яснювальн��та�профіла�тичн��робот��серед�на-

селення,�зо�рема�в�дитячих�та�навчальних�за-

�ладах,�із�зал�ченням�засобів�масової�інформа-

ції,�щодо�запобі�ання�нещасних�випад�ів�на�во-

ді.

3.�КП�«Плесо»:

3.1.�Забезпечити�оформлення�паспортів�пля-

жів,�їх�по�одження�та�затвердження�в��становле-

ном��поряд��.

3.2.�Забезпечити�планове�обстеження�і�очищен-

ня�дна�а�ваторії���місцях�масово�о�відпочин��

населення�на�водних�об’є�тах.

3.3.Забезпечити�ор�анізацію�та�належне�ф�н�-

ціон�вання�потрібної��іль�ості�рят�вальних�пос-

тів�та�п�н�тів�надання�першої�невід�ладної�до-

помо�и�в�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�з�ідно�з�нормативами.

3.4�Забезпечити�проведення�виробничо�о�ла-

бораторно�о��онтролю�води�питної,�води�во-

дойм,�піс��,��р�нт��на�відповідність�вимо�ам

ГОСТ�17.1.5.02-80.

3.5.�Виділити�та�облашт�вати�місця�для���-

пання�дітей���місцях�масово�о�відпочин���насе-

лення�на�водних�об’є�тах,�де�дозволено�відпо-

чино��з���панням.

3.6.�У�встановленом��поряд���зал�чати�під-

приємства,��станови�та�ор�анізації�для�прове-

дення�заходів�з�бла�о�строю�та�облашт�вання

місць�масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах.

3.7.�Провести��омпле�с�заходів�з�план�вання

території�пляжів�з�метою�їх�інженерно�о�захис-

т��від�вплив��вітрової�та�хвильової�дії.

3.8.�Забезпечити�проведення�ремонт��та�об-

сл��ов�вання��ідротехнічних�спор�д,�розташова-

них�на�підпоряд�ованих�водних�об’є�тах,�з�ме-

тою�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�си-

т�ацій.

3.9.�На�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�22�січня�2009�ро���№ 38/1093�«Про�ви-

�ористання�земель�водно�о�фонд��та�прибереж-

них�захисних�см�����м.�Києві»�в�до�оворах�про�роз-

міщення�плавзасобів,���ладених�між�КП�«Пле-

со»�з�юридичними�та�фізичними�особами,�обо-

в’яз�ово�передбачати�заходи�щодо�запобі�ання

пош�одженню�об’є�тів�бла�о�строю,���ладання

��од�на�вивезення�відходів,�встановлення�мо-

більних�т�алетних��абін�тощо.

З�10.�Забезпечити�постійн���отовність�РВС,

PC,�РП�та�сезонних�рят�вальних�постів�до�про-

ведення�рят�вальних�та�водолазних�робіт�на�під-

поряд�ованих�водних�об’є�тах,�відповідно�до�за-

тверджено�о�підп�н�том�1.3�п�н�т��1�цьо�о�роз-

порядження�перелі���зон�відповідальності�та�зон

патр�лювання.

3.11.�Під�час�проведення���льт�рно-масових

та�фіз��льт�рно-оздоровчих�заходів���місцях�ма-

сово�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�-

тах�міста�Києва�зал�чати�спеціалізован��(ава-

рійно-рят�вальн�)�водолазн��сл�жб��підприєм-

ства�до�забезпечення�безпе�и�на�воді.

3.12.�З�15�травня�до�15�вересня�2016�ро��,

зо�рема�і���вихідні�та�свят�ові�дні,�забезпечити

щоденн��робот��сл�жби�ор�анізації�меди�о-са-

нітарно�о�забезпечення�та�спеціалізованої�(ава-

рійно-рят�вальної)�водолазної�сл�жби�підпри-

ємства.

3.13.�У�встановленом��за�онодавством�поряд-

���зал�чати�фізичних�та�юридичних�осіб�для�здійс-

нення�заходів,�потрібних�для�ор�анізації�та�роз-

вит���інженерно-транспортної�та�соціальної�ін-

фрастр��т�ри�місць�масово�о�відпочин���насе-

лення,�розташованих�на�прибережній�території

м.�Києва,�їх�належно�о��тримання,�своєчасно�о

ремонт��та�належно�о�ре�реаційно�о�ви�орис-

тання.

3.14.�Забезпечити�проведення�дезінфе�цій-

них�заходів�водопровідних�мереж���місцях�масо-

во�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�тах

м.�Києва�та�впродовж�літньо�о�оздоровчо�о�се-

зон��2016�ро��,���разі�отримання�приписів�від

ор�анів�Держсанепідна�ляд��міста�Києва�прово-

дити�повторні�дезінфе�ційні�заходи�цих�водо-

провідних�мереж.

4.�КП�«Плесо»�зверн�тися�з�проханням�до�Го-

ловно�о��правління�Держсанепідсл�жби���м.�Ки-

єві�щодо:

4.1.�Проведення�санітарно-епідеміоло�ічно�о

обстеження�з�визначення�відповідності�місць�ма-

сово�о�відпочин���населення�біля�води�чинним

санітарно-епідеміоло�ічним�нормам�та�забезпе-

чити�проведення�на�них�планово�о�лаборатор-

но�о��онтролю�води�поверхневих�водойм,�води

питних�фонтанчи�ів,��р�нт�,�піс���на�відповід-

ність�їх�санітарним�по�азни�ам�за��мови,�що

температ�ра�води�становитиме�менше�ніж�

18°�С,�та�під�лючення�води.

За�рез�льтатами�обстеження�надати�виснов-

�и�про�можливість�від�риття�та�ф�н�ціон�вання

місь�их�пляжів���період�літньо�о�оздоровчо�о�се-

зон��2016�ро��.

4.2.�До�почат���літньо�о�оздоровчо�о�сезон�

2016�ро���провести�семінарсь�і�заняття�для�бо-

ніфі�аторів,�я�і�в�період�літньо�о�оздоровчо�о

сезон��2016�ро���зал�чатим�ться�для�проведен-

ня�протималярійних,�проти�ліщових,�протилеп-

тоспірозних�заходів�на�водоймах�міста�Києва.

5.�КП�«Плесо»�зверн�тися�з�проханням�до�Дер-

жавної�інспе�ції�У�раїни�з�безпе�и�на�морсь�о-

м��та�річ�овом��транспорті�(У�рморрічінспе�ції)

щодо:

5.1.�Посилення�та�забезпечення�постійно�о��он-

тролю�за�дотриманням�юридичними�та�фізични-

ми�особами�Правил��орист�вання�водними�об’-

є�тами�для�плавання�на�маломірних�(малих)�с�д-

нах���м.�Києві,�затверджених�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�26�травня�2005�ро���№393/2968,

та�Правил�охорони�життя�людей�на�водних�об’є�-

тах�У�раїни,�затверджених�на�азом�Міністерства

У�раїни�з�питань�надзвичайних�сит�ацій�та���спра-

вах�захист��населення�від�наслід�ів�Чорнобильсь�ої

�атастрофи�від�03��р�дня�2001�ро���№ 272�(��ре-

да�ції�на�аз��Міністерства�надзвичайних�сит�ацій

У�раїни�24�вересня�2012�ро���№ 1214),�зареєс-

трованим���Міністерстві�юстиції�У�раїни�01�люто-

�о�2002�ро���за�№ 95/6383,���разі��орист�вання

самохідними,�несамохідними�плавзасобами,�віт-

рильни�ами�та�недоп�щення�їх�ви�ористання�по-

за�дозволеними�для�плавання�зонами�особлив�

�ва���зверн�ти�на�місця�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах.

5.2.�Вжиття�заходів�до�с�дноводіїв�плавзасо-

бів,�що�пор�ш�ють�Правила��орист�вання�вод-

ними�об’є�тами�для�плавання�на�маломірних

(малих)�с�днах���місті�Києві,�затверджені�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26�травня�2005

ро���№ 393/2968,�та�Правила�охорони�життя�лю-

дей�на�водних�об’є�тах�У�раїни,�затверджені�на-

�азом�Міністерства�У�раїни�з�питань�надзвичай-

них�сит�ацій�та���справах�захист��населення�від

наслід�ів�Чорнобильсь�ої��атастрофи�від�03��р�д-

ня�2001�ро���№�272�(��реда�ції�на�аз��Міністер-

ства�надзвичайних�сит�ацій�У�раїни�24�вересня

2012�ро���№ 1214),�зареєстрованим���Міністер-

стві�юстиції�У�раїни�01�люто�о�2002�ро���за

№ 95/6383,�в�межах��омпетенції.

6.�Просити�Головне��правління�Національної

поліції���м.�Києві:�

посилити�заходи�із�забезпечення�охорони��ро-

мадсь�о�о�поряд���та�підтримання�правопоряд-

���в�місцях�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�в�період�літньо�о�оздоровчо�о

сезон��2016�ро��;

забезпечити�щоденне�патр�лювання�нарядів

поліції,�зо�рема���вечірній�і�нічний�час;

сприяти,�в�разі�звернення�до�підрозділів�Голов-

но�о��правління�Національної�поліції���м.�Києві,

співробітни�ам�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�КП�«Пле-

со»�та�інших�ор�анів���проведенні�обстежень

місць�масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах�та�приле�лих�до�них�територій���пері-

од�літньо�о�оздоровчо�о�сезон��2016�ро��.

7.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�забезпечити�постійн�

підвищен���отовність�Ком�нальної�аварійно-ря-

т�вальної�сл�жби�«Київсь�а�сл�жба�порят�н��»

до�лі�відації�надзвичайних�сит�ацій�на�водних

об’є�тах�міста�Києва�та�в�разі�потреби�зал�ча-

ти�її�в��становленом��поряд���до�проведення

аварійно-попередж�вальних,�аварійно-рят�валь-

них�та�аварійно-відновлювальних�робіт.

8.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�силами�Центр��е�с-

треної�медичної�допомо�и�та�медицини��атас-

троф�міста�Києва�забезпечити�надання�медич-

ної�допомо�и�в�місцях�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах�в�е�стремальних�си-

т�аціях�відповідно�до�план��взаємодії�КП�«Пле-

со»�та�Центр��е�стреної�медичної�допомо�и�та

медицини��атастроф�міста�Києва.

9.�Розміщення�об’є�тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в�місцях�масово�о

відпочин���населення�на�водних�об’є�тах�здійсню-

вати�відповідно�до�розпоряджень�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�02��вітня�2015�ро��

№ 300�«Про�затвердження�Поряд���розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в�місті�Києві»,�заре-

єстровано�о�в�Головном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�09��вітня�2015�ро���за�№ 52/1163,�та

від�14��вітня�2015�ро���№ 365�«Про�затверджен-

ня�схеми�розміщення�об’є�тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�в�місті�Києві».

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

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

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

лом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Додато��1�

до�розпорядження�

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

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

від�26.05.2016�р.�№�356

Місця масового відпочинку населення 
на водних об'єктах м. Києва в 2016 році

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах 
м.Києва, де можливий відпочинок з купанням

№ Назва місця Розташування Умови, за яких дозволяється відпочинок з
купанням

1 Чорторий Деснянський район, 
р. Дніпро, острів Муромець

Виконання наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 17 березня 2011 року 
№ 145 "Про затвердження Державних
санітарних норм та правил утримання
територій населених
місць",зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 05 квітня 2011 року за
№457/19195, ДБН 360�92**
Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень, Правил
охорони життя людей на водних об'єктах
України, затверджених наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій
України 24 вересня  2012 року № 1214),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 01 лютого 2002 року за № 95/6383,
ГОСТу 17.1.5.02�80 "Охрана природы.
Гидросфера гигиенические требования к
зонам рекреации водных объектов"

2 Пуща�Водиця Оболонський район, ставок на 
р. Котурка

3 Вербний Оболонський район, 
озеро Вербне, вул. Приозерна

4 Молодіжний Дніпровський район, 
р. Десенка, острів Долобецький

5 Дитячий Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Венеціанський

6 Венеція Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Долобецький

7 Центральний Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Труханів

8 Передмостна Слобідка Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Венеціанський

9 Золотий Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Венеціанський

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва 
без купання

№ Назва місця Розташування Умови функціонування місць відпочинку

1 Галерна Голосіївський район, затока
Галерна, вул. Набережно�
Корчуватська

Виконання наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 17 березня 201 1 року 
№ 145 "Про затвердження Державних
санітарних норм та правил утримання
територій населених місць",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 05 квітня 2011 року за №457/19195, 
ДБН 360�92** Містобудування. Планування
і забудова міських і сільських поселень,
Правил охорони життя людей на водних
об'єктах України, затверджених наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій
України 24 вересня 2012 року № 1214),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 01 лютого 2002 року за № 95/6383,
ГОСТу 17.1.5.02�80 
"Охрана природы. Гидросфера
гигиенические требования к зонам
рекреации водных объектов" 

2 Біла Оболонський район, проспект
Героїв Сталінграда

3 Троєщина Деснянський район, затока 
р. Десенка, ур. Вербняки

4 Сонячне Дарницький район, 
вул. Ревуцького

5 Совська балка Солом'янський район, 
вул. Кадетський гай

6 Верхня Оболонський район, затока Собаче
гирло, вул. Прирічпа

7 Редьчина Оболонський район, озеро
Редьчине, вул. Богатирська

8 Наталка Оболонський район, затока
Наталка, вул. Прирічна

9 Березняки Дніпровський район, р. Дніпро,
Дніпровська набережна

10 Русанівська коса Дніпровський район, озеро
Райдуга, вул. Райдужна

11 Лісова Дніпровський район, озеро Лісове
(ДВРЗ)

12 Райдуга Дніпровський район, Русанівська
протока, Русанівська набережна

13 Веселка Дніпровський район, 
вул. Микільсько�Слобідська

14 Святошин Святошинський район, ставок 
№ 14 на р. Нивка, вул. Верховинна

15 Довбичка Дніпровський район, р. Десенка,
острів Труханів

16 Тельбін Дніпровський район, озеро
Тельбін, вул. Березняківська

17 Синєозерна Подільський район, проспект
Правди

18 Голубе Подільський район, проспект
Георгія Ґонґадзе

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Додато��2�

до�розпорядження�

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

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

від�26.05.2016�р.�№�356

Перелік водних об'єктів, 
які не рекомендовані для купання 

в літньому оздоровчому сезоні 2016 року 

№ Район Водойма Причина

1 Голосіївський ставки Дідоровські Не відповідають ДБН 360�
92** Містобудування.
Планування і забудова
міських і сільських
поселень, наказу
Міністерства охорони
здоров'я України від 17
березня 2011 року№ 145
"Про затвердження
Державних санітарних
норм та правил утримання
територій населених
місць", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 05 квітня 2011 року
за №457/19195

2 ставки Голосіївські в парку ім. Рильського

3 ставки Мишоловські

4 ставки житлового масиву Теремки�2

5 Дарницький озеро Нижній Тельбін

6 озеро Вирлиця

7 затока Комуніст

8 затока Берковщина

9 водойми на просп. Миколи Бажана (3 водойми)

10 озеро Пономарівське

11 озеро Небріж

12 озеро Тягле

13 озеро Мартишев

14 озеро Підбірне

15 озеро Гарячка

16 озеро Заплавне

17 озеро Жандарка

18 Деснянський озеро Алмазне Не відповідають ДБН 360�
92** Містобудування.
Планування і забудова
міських і сільських
поселень, наказу
Міністерства охорони
здоров'я України від 17
березня 2011 року№ 145
"Про затвердження
Державних санітарних
норм та правил утримання
територій населених
місць", заресстрованого в
Міністерстві юстиції
України 05 квітня 201 1 року
за №457/19195

19 відкритий капал�водовідвід вздовж 
вул. Миколи Закревського (6 водойм)

20 Дніпровський озеро Бобровня

21 озеро Гнилуша

22 озеро Кругле

23 озеро Берізка (Гідропарк)

24 Русанівський канал

25 Північно�Дарницький меліоративний канал 
(парк Перемоги)

26 Штучна технічна водойма в селищі ДВРЗ

27 Оболонський Система штучних водойм Опечень (6 водойм)

28 затока Верблюд

29 Святошинський озеро Віра на вул. Зодчих

30 ставок № 15 на р. Нивка на вул. Миколи Ушакова

31 водойма на вул. Булгакова

32 Солом'янський ставок у смт. Коцюбинське

33 ставок на вул. Прилужній

34 ставок на річці Нивка на вул. Трублаїні

35 ставки на р. Нивка селища Жуляни (3 об'єкта)

36 ставки в балці Проня (3 об'єкта)

37 ставок у парку Відрадний

38 Печерський озеро Видубицьке

39 озеро Либідське

40 Подільський озеро Куренівське

41 озеро Сирецьке

42 озеро Дубки

43 озеро Петровське

44 ставки на Хуторі Шевченка

45 Шевченківський ставки в парку Нивки (6 об'єктів)

Додато��3�

до�розпорядження�

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

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

від�26.05.2016�р.�№�356

Перелік зон відповідальності та зон патрулювання рятувально$водолазних
станцій, рятувальних станцій та рятувальних постів комунального

підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 
та комунальної аварійно$рятувальної служби "Київська служба порятунку"

в літньому оздоровчому сезоні 2016 року 
№ Назва підрозділу Зона відповідальності Зона патрулювання

1 Рятувально�водолазна
станція № 1

Пляж "Центральний" 
Пляж "Чорторий"

русло р. Дніпро від гирла р. Десенка до мосту
Метро

2 Рятувально�водолазна
станція 
№ 3

Пляж "Молодіжний", пляж
"Дитячий", пляж "Венеція", 
зона відпочинку "Довбичка"

протока Русанівська в зоні пляжів, протока
Венеціанська, русло р. Дніпро від мосту Метро
до Південного мосту, протока Русанівська до
Південного мосту, ліве русло р. Дніпро

3 Рятувальна станція № 4 Зона відпочинку "Верхня" затока Собаче гирло

4 Рятувальна станція №6 Пляж "Передмостна Слобідка", 
пляж "Золотий"

зона відпочинку "Березняки", зона відпочинку
"Русанівська коса"

5 Рятувальна станція № 12 Зона відпочинку "Троєщина", 
Зона відпочинку "Десенка"

затока р. Десенка, ур. Вербняки, ур. Моложі,
затока о. Водників, затока Старик

6 Сезонний рятувальний
пост "Веселка"

Зона відпочинку "Веселка" затока Русанівська

7 Сезонний рятувальний
пост "Галерна"

Зона відпочинку "Галерна" русло р. Дніпро від Південного мосту до затоки
Галерна

8 Сезонний рятувальний
пост "Райдуга"

Пляж "Райдуга" у зоні відповідальності

9 Рятувальний пост
"Тельбін"

Пляж "Тельбін" у зоні відповідальності

10 Рятувальний пост
"Вербне"

Пляж "Вербний" у зоні відповідальності

11 Рятувальний пост
"Пуща�Водиця"

Пляж "Пуща�Водиця" у зоні відповідальності

12 Рятувальна станція №7 Зона відпочинку "Наталка" у зоні відповідальності

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про деякі питання проведення 
експертизи кошторисної частини проектної документації 

будівництва та кошторисів ремонтних робіт, 
які виконуються за рахунок коштів бюджету міста Києва

Розпорядження № 358 від 26 травня 2016 року
Відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, статті 17 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльно$
сті», постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвер$
дження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких по$
станов Кабінету Міністрів України» та ДСТУ$Н Б А.2.2$10:2012 «Настанова з організації проведення експерти$
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1.�Ком�нальним�підприємствам,��становам

та�ор�анізаціям —�замовни�ам�б�дівельних�і

ремонтних�робіт�щодо�об’є�тів�виробничо�о,

невиробничо�о�призначення�(зо�рема,�б�ді-

вель,�їх��омпле�сів,�о�ремих�приміщень)�та�ін-

женерних�спор�д�різно�о�ф�н�ціонально�о�при-

значення�І-ІІІ��ате�орій�с�ладності,�прое�тно-�ош-

торисна�до��ментація�я�их�не�містить�держав-

ної�таємниці,�та�я�і�реаліз�ються�в�місті�Києві

за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,��ош-

торисна�вартість�я�их�становить�від�100�тис. �рн

до�300�тис.��рн�(надалі —�б�дівельні�та�ремонт-

ні�роботи):

1.1.�Забезпеч�вати�проведення�в��станов-

леном��поряд���е�спертизи��ошторисної�час-

тини�прое�тної�до��ментації�б�дівництва�та

�ошторисів�ремонтних�робіт�відповідною�е�с-

пертною�ор�анізацією,�я�а�відповідає��ритері-

ям,�визначеним�центральним�ор�аном�ви�о-

навчої�влади,�що�забезпеч�є�форм�вання�дер-

жавної�політи�и���сфері�містоб�д�вання,�на�до-

�овірних�засадах.

1.2.�Рез�льтати�е�спертизи�(е�спертн��оцін-

��),�зазначеної���підп�н�ті�1.1�цьо�о�п�н�т�,

протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дати�їх�отриман-

ня�подавати�до�Департамент��вн�трішньо�о�фі-

нансово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

2.�Замовни�ам�б�дівельних�та�ремонтних�ро-

біт�і�відповідним��оловним�розпорядни�ам�бю-

джетних��оштів�проводити�фінанс�вання�б�ді-

вельних�та�ремонтних�робіт�за��мови�ви�онан-

ня�вимо��п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Департамент��вн�трішньо�о�фінансово�о

�онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�забезпеч�вати,�в�разі�необхід-

ності,�проведення�в��становленом��поряд��

а�дитів�відповідності�вартості�та�обся�ів�фа�-

тично�ви�онаних�робіт�відповідним�по�азни-

�ам�зазначених�е�спертних�оціно�.

4.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�01��вітня�2004�ро���№ 544

«Про�проведення�е�спертизи��ошторисів�ре-

монтно-б�дівельних�робіт�б�дин�ів,�б�дівель,�о�ре-

мих�приміщень�тощо,�я�і�не�потреб�ють�розроб-

�и�прое�тної�до��ментації�та�ви�он�ються�за

рах�но��бюджетних��оштів»;

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

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

міністрації)�від�02�жовтня�2008�ро���№ 1374

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�01.04.2004

№ 544»;

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

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

міністрації)�від�14�жовтня�2009�ро���№ 1174

«Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�01.04.04

№ 544».

5.�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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 20 травня 2015 року № 483  «Про питання 
діяльності Комісії  з питань розгляду заяв про надання житлових

приміщень  у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та
праці,  громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 359 від 26 травня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з питань розгляду заяв
про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого
віку та інвалідів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ра$
ди (Київської міської державної адміністрації), в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

Про надання у постійне користування Департаменту 
забезпечення Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України земельної ділянки 
на вул. Предславинській, 35 у Печерському районі

Розпорядження № 360 від 26 травня 2016 року
Відповідно до статей 17, 77, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне$

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 1, 2 Закону України «Про
використання земель оборони», розглянувши звернення Департаменту забезпечення Державної служби спе$
ціального зв’язку та захисту інформації України від 20 лютого 2015 року № 13/02$409, в межах функцій міс$
цевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�Сл�жбі�безпе�и�У�раїни�пра-

во�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян-

�ою�державної�власності�площею�0,4988��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:79:045:0028)�на

в�л.�Предславинсь�ій,�35���Печерсь�ом��райо-

ні,�наданою�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративно-виробничої�та�допоміжних

б�дівель�на�підставі�п�н�т��21�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�27��р�дня�2001�ро��

№ 178/1612�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно��та�припинення�права��орист�ван-

ня�землею»,�право��орист�вання�я�ою�посвід-

чено�державним�а�том�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею�від�29��вітня�2002�ро��

№ 82-4-00041,�та�віднести�зазначен��земель-

н��ділян���до�земель�запас��промисловості,

транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та

іншо�о�призначення.

2.�Надати�Департамент��забезпечення�Дер-

жавної�сл�жби�спеціально�о�зв’яз���та�захис-

т��інформації�У�раїни,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��3�цьо�о�розпорядження,�в�постійне��орист�-

вання�земельн��ділян���площею�0,4988��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:79:045:0028)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но-виробничої�та�допоміжних�б�дівель�на�в�л.

Предславинсь�ій,�35���Печерсь�ом��районі�із�зе-

мель�державної�власності���зв’яз���з�переда-

чею�б�дівель�та�спор�д�(розпорядження�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�05�серпня�2009�ро-

���№ 918-рс�«Про�віднесення�майна�до�сфери

�правління�Адміністрації�Держспецз’вяз��»,

лист�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�від

17.01.2015�№ 10-15-679)�(�ате�орія�земель�—

землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�спра-

ва�А-21570).

3.�Департамент��забезпечення�Державної

сл�жби�спеціально�о�зв’яз���та�захист��інфор-

мації�У�раїни:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

ції�права�постійно�о��орист�вання�на�земель-

н��ділян���відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.3.�Забезпечити�в��становленом��поряд��

дост�п�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�с-

пл�атації�ф�н�ціон�ючих�інженерних�мереж�і

спор�д,�розташованих���межах�земельної�ді-

лян�и.

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

в��становленом��поряд��.

3.5. У�разі�потреби�проведення�ре�он-

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до-

��ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

3.6.�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,��становлених�за�онодавством.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 26 грудня 2012 року № 2331 
«Про встановлення ліміту легкових автомобілів»

Розпорядження № 361 від 26 травня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ» та рішення Київської міської ра$

ди від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Додато��1�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�26��р�дня�2012

ро���№ 2331�«Про�встановлення�ліміт��ле��о-

вих�автомобілів»,�(��реда�ції�розпорядження

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�27

серпня�2015�ро���№ 828�),�ви�ласти���реда�-

ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��1

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26.12.2012�№�2331

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26.05.2016�№�361.

Ліміт
легкових автомобілів, що обслуговують виконавчий орган Київської міської

ради (Київську міську державну адміністрацію) 
Апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради 51

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���том��числі�для�обсл��ов�вання:

1.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій 2

2.�Департамент�соціальної�політи�и 2

3.�Департамент�промисловості�та�розвит���підприємництва 1

4.�Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри 2

5.�Департамент�фінансів 2

6.�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри 2

7.�Департамент�б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення 2

8.�Департамент�земельних�рес�рсів 2

9.�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій 2

10.�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри 2

11.�Департамент���льт�ри 2

12.�Департамент�охорони�здоров’я 1

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

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

15.�Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища 2�

16.�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит� 2

17.�Департамент�(Центр)�надання�адміністративних�посл�� 2

18.�Департамент�з�питань�реєстрації 1

19.�Управління�(інспе�ція)�самоврядно�о��онтролю 1

20.�Сл�жба���справах�дітей 1

Керівник апарату 
В. Бондаренко

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�20�травня�2015

ро���№ 483�«Про�питання�діяльності�Комісії�з

питань�роз�ляд��заяв�про�надання�житлових

приміщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ве-

теранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві-

���та�інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

жавної�адміністрації)»�та�і�зміни:

п�н�т�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Призначити��оловою�Комісії�з�питань�роз-

�ляд��заяв�про�надання�житлових�приміщень

��спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветеранів�вій-

ни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалі-

дів,�підпоряд�ованих�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�Поворозни�а�М.�Ю.»;

п�н�т�6�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Повороз-

ни�а�М.�Ю.».

2.�Унести�до�посадово�о�с�лад��Комісії�з�пи-

тань�роз�ляд��заяв�про�надання�житлових�при-

міщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветера-

нів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамент��со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

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

20�травня�2015�ро���№ 483,�та�і�зміни:

абзац�сьомий�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Заст�пни��начальни�а�відділ��правово�о�за-

безпечення�Департамент��соціальної�політи�и

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

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

абзац�одинадцятий�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«Представни��постійної��омісії�Київради�з

питань�охорони�здоров’я�та�соціально�о�за-

хист��(за�з�одою)».

Голова В. Кличко

зи проектної документації на будівництво», з метою забезпечення здійснення внутрішнього фінансового кон$
тролю, запобігання проявам корупції, попередження завищенню вартості виконаних робіт, забезпечення пра$
вильного та економного витрачання бюджетних коштів при проведенні будівельних і ремонтних робіт на об’єк$
тах виробничого, житлового, соціально$побутового призначення, освіти, охорони здоров’я, благоустрою тощо
за рахунок коштів бюджету міста Києва, по яких кошторисна частина проектної документації (кошторис ро$
біт) не підлягає обов’язковій державній експертизі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва водопровідних мереж

приватного акціонерного товариства "НЕО ВІТА"
Розпорядження № 357 від 26 травня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури",
враховуючи звернення приватного акціонерного товариства "НЕО ВІТА" (лист від 09 березня 2016 року № 17
та витяг з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 року), з метою надійного
утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�передати���володіння�та��орист�вання�п�блічном�

а�ціонерном��товариств��"А�ціонерна��омпанія

"Київводо�анал"�водопровідні�мережі�приватно�о

а�ціонерно�о�товариства�"НЕО�ВІТА"�з�ідно�з

додат�ом�в�межах�та�на��мовах,�визначених

У�одою�про�передач��в��правління�від�ритом�

а�ціонерном��товариств��"А�ціонерна��омпанія

"Київводо�анал"�майна,�що�є��ом�нальною

власністю�територіальної��ромади�міста�Києва

від�20�листопада�2003�ро���(в�реда�ції�до�овор�

на� володіння� та� �орист�вання� майном

територіальної��ромади�міста�Києва�від�01

�р�дня�2006�ро��),�я�а���ладена�між�ВАТ�"АК

"Київводо�анал"�та�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією.

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

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

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

вжити�заходів�щодо�приймання�-�передачі

водопровідних�мереж,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’яз�ів.
Голова В.Кличко

Про безоплатне прийняття 
до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
окремого індивідуально визначеного майна

Розпорядження № 349 від 20 травня 2016 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 "Про передачу об'єктів

права державної та комунальної власності", враховуючи наказ Державної служби з питань інвалідів та
ветеранів України від 05 жовтня 2015 року № 8 "Про передачу окремого індивідуально визначеного майна",
листи Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України від 17 квітня 2015 року № 03/04/04/5D15 та
від 05 жовтня 2015 року № 10.4/04/5D15, лист Міністерства фінансів України від 10 червня 2015 року № 31D
09030D02D10/19396, лист Фонду державного майна України від 04 серпня 2015 року № 10D24D13885, лист
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 вересня 2015 року № 3213D06/30867D03, листи
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26 травня 2015 року № 061D4789/07 та від 06 січня 2016 року №061D87/07, листи Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 травня 2015 року № 051D12540D003 та від 04 листопада 2015 року № 051D16751D003, лист Київського
міського клінічного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни від 26 жовтня 2015 року № 377, лист Київського
міського палацу ветеранів від 27 жовтня 2015 року № 283:

1.�Прийняти�безоплатно�о�реме�індивід�ально

визначене�майно�зі�сфери��правління�Державної

сл�жби�з�питань�інвалідів�та�ветеранів�У�раїни

до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Утворити��омісію�з�питань�передачі�о�ремо�о

індивід�ально�визначено�о�майна�зі�сфери

�правління�Державної�сл�жби�з�питань�інвалідів

та�ветеранів�У�раїни�до�сфери��правління

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

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

затвердити�її�с�лад,�що�додається.

3.�Комісії,��твореній�з�ідно�з�п�н�том�2�цьо�о

розпорядження,�забезпечити�безоплатне

прийняття�зі�сфери��правління�Державної�сл�жби

з�питань�інвалідів�та�ветеранів�У�раїни�до�сфери

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

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

майна,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

4.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��правління

за�Київсь�им�місь�им��лінічним�шпиталем

інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної�війни�та�Київсь�им

місь�им�палацом�ветеранів�майно,�зазначене

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�з�ідно�з�додат�ом

2.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряд-

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов'яз�ів.
Голова В. Кличко

Про затвердження проекту "Реконструкція будівель Київського
міського перинатального центру D структурного підрозділу

Київського міського центру репродуктивної та перинатальної
медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському

районі м. Києва"
Розпорядження № 348 від 20 травня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України D містоDгерой Київ" та постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України":

1.�Затвердити�прое�т�"Ре�онстр��ція�б�дівель

Київсь�о�о�місь�о�о�перинатально�о�центр��-

стр��т�рно�о�підрозділ��Київсь�о�о�місь�о�о

центр��репрод��тивної�та�перинатальної�медицини

на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�16���Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва",�врахов�ючи�е�спертний�звіт

щодо�роз�ляд��прое�тної�до��ментації�Державно�о

підприємства�"Спеціалізована�державна�е�спертна

ор�анізація�-�Центральна�сл�жба���раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи"�від�22�люто�о

2016�ро���№�00-0662-15/ЦБ,�з�та�ими�техні�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)�

26.05.2016�№357

Водопровідні мережі приватного акціонерного товариства "НЕО ВІТА", 
які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та передаються у володіння та користування
публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія

"Київводоканал"

Керівник апарату 
В.Бондаренко

№ Назва мережі та адреса розташування Діаметр
труб,мм

Довжина,
м

Матеріал труб Рік
побудови

Балансова
вартість
об'єктів
передачі, грн
(без ПДВ)

1 Внутрішньоквартальна водопровідна
мережа по вул. Регенераторній, 4 від ВК&
3/ПГ до ВК&46 до ВК&20р.з., від ВК&46 до
ВК&66 до ВК& 22р.з.

315 191,5 ПЕ 100 (SDR&17) 2014 576216,24

225 190,5 ПЕ 100 (SDR&17) 384144,16

2 Внутрішньоквартальна водопровідна
мережа по вуд. Регенераторній, 4 від ВК&66
до ВК&53 до ВК&34р.з., від ВК&50 до BK&
25/ПГр.з

315 266,0 ПЕ 100 (SDR&17) 2014 329234,29

225 100,0 ПЕ 100 (SDR&17) 82308,58

3 Внутрішньоквартальна водопровідна
мережа по вул. Регенераторній, 4 від ВК&53
до ВК&56 до ВК&36р.з.

315 111,0 ПЕ 100 (SDR&17) 2015 32595,71

225 102,5 ПЕ 100 (SDR&17) 21730,48

4 Водопровідна мережа від колодязя ВК&
18/ПГ до будинку № 09.02 по вул.
Регенераторній, 4

110 20,0 ПЕ 100 (SDR&17) 2014 10356,88

5 Водопровідна мережа від колодязя ВК&65
до будинку № 10.01 по вул. Регенераторній,
4

2x110 40,0 ПЕ 100 (SDR&17) 2014 70507,20

6 Водопровідна мережа від колодязя ВК&65
до будинку № 11.03 по вул. Регенераторній,
4

110 6,5 ПЕ 100 (SDR&17) 2014 12801,96

7 Водопровідна мережа від колодязя ВК&
64/ПГ до будинку № 12.03 по вул.
Регенераторній, 4

110 6,5 ПЕ 100 (SDR&17) 2014 45614,37

8 Водопровідна мережа від колодязя ВК&63
до будинку № 13.03 по вул.
Регенераторній, 4

110 6,5 ПЕ 100 (SDR&17) 2014 38391,81

9 Водопровідна мережа від колодязя ВК&
62/ПГ до будинку № 36.03 по вул.
Регенераторній, 4

110 20,0 ПЕ 100 (SDR&17) 2015 67322,53

10 Водопровідна мережа від колодязя ВК&
59/ПГ до будинку № 17.03 по вул.
Регенераторній, 4

110 6,5 ПЕ 100 (SDR&17) 2015 65684,60

11 Внутрішньоквартальна водопровідна
мережа по вул. Регенераторній, 4 від ВК&56
до ВК&58/ПГ, до ВК& 70/ПГ, до ВК&37 р.з

315 198,5 ПЕ 100 (SDR&17) 2015 372186,30

Всього: 2 109 095,11

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

(з�ПДВ),�передбачених�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�замовни�

б�дівництва� на� підставі� обґр�нт�вальних

до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и

��встановленом��поряд��.

3.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Показник Одиниці виміру Кількість

Вид будівництва & реконструкція

Ступінь вогнестійкості & II; ІІІа

Площа ділянки га 1,6320

Поверховість поверх 1;5

Площа забудови, у тому числі: м2 3932,70

головного корпусу м2 3765,70

дизельної електростанції м2 17,0

кисневої м2 150,0

Корисна площа приміщень головного корпусу, які підлягають реконструкції м2 9801,51

Потужність перинатального центру ліжко 109

Кількість створених робочих місць місце 95

Тривалість реконструкції місяць 22,0

Річна потреба:

води тис. м 3 19,29

електричної енергії тис. кВт&год 5308

теплової енергії Гкал 8458,67

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 05.02.2016,
у тому числі:

тис. грн 140254,796

будівельні роботи тис. грн 56130,663

устаткування тис. грн 55260,508

інші витрати тис. грн 28863,625

Додато��1

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

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

20.05.2016�№349

Окреме індивідуально визначене майно, 
яке передається зі сфери управління Державної служби 

з питань інвалідів та ветеранів України 
до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Керівник апарату
В. Бондаренко

№ Найменування Кількість, шт. Ціна, грн Всього, грн

1 Кондиціонер McQuay M5WMO25G2R/M5LC025CR 4 17388,00 69552,00

2 Системний блок Intel E5700/G41/2048MB/500GB/DVD&
RW/ATX400W

2 2923,20 5846,40

3 Монітор 18.5" ASUS LED VH197DR Black 5ms 2 1216,80 2433,60

4 БФП A4 ч/б Canon i&SENSYS MF4430 2 2580,00 5160,00

5 Стіл операційний "Біомед" 3008 (А) 1 24000,00 24000,00

6 Світильник операційний безтіньовий "Біомед" L2000&6+3&II 1 33500,00 33500,00

Всього 140492,00
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

Склад комісії
з питань передачі окремого індивідуально визначеного майна 

зі сфери управління Державної служби з питань інвалідів та ветеранів
України до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Шм�ляр�Оле��Васильович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�нальної

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

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

�омісії

Алімова�Ірина�Ми�олаївна заст�пни��начальни�а�відділ��форм�вання�та�розподіл�

майна��правління�форм�вання�та�ви�ористання�майна

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

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

адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Кащ���Оле�сандр�Дмитрович заст�пни���оловно�о�лі�аря�з�технічних�питань�Київсь�о�о

місь�о�о��лінічно�о�шпиталю�інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної

війни

Клімч���Оль�а�Василівна �оловний�спеціаліст�відділ��форм�вання�та�розподіл��майна

�правління�форм�вання�та�ви�ористання�майна�Департамент�

�ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Назарен�о�Віта�Віталіївна е�ономіст�І��ате�орії�Київсь�о�о�місь�о�о�палац��ветеранів

Самойлен�о�Тамара�Ми�олаївна начальни��відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі����правління�

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�фінансів�Департамент��соціальної

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Сєдов�Оле�сандр�Андрійович начальни��відділ��розвит���матеріальних�а�тивів��правління

е�ономі�и�Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о

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

адміністрації)
Керівник апарату 

В. Бондаренко

Додато��2

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.05.2016�№�349

Окреме індивідуально визначене майно, 
яке закріплюється на праві оперативного управління 
за Київським міським клінічним шпиталем інвалідів 

Великої Вітчизняної війни та Київським міським палацом ветеранів

Керівник апарату
В. Бондаренко

№ Назва закладів, за
якими
закріплюється на
праві оперативного
управління майно

Найменування Кількість, шт. Ціна, грн Всього, грн

1 Київський міський
палац ветеранів

Кондиціонер McQuay M5WMO25G2R/M5LC025CR 4 17388,00 69552,00

2 Системний блок Intel E5700/G41/2048MB/500GB/
DVD&RW/ATX400W

2 2923,20 5846,40

3 Монітор 18.5" ASUS LED VH197DR Black 5ms 2 1216,80 2433,60

4 БФП A4 ч/б Canon i&SENSYS MF4430 2 2580,00 5160,00

5 Київський міський
клінічний шпиталь
інвалідів Великої
Вітчизняної війни

Стіл операційний "Біомед" 3008 (А) 1 24000,00 24000,00

6 Світильник операційний безтіньовий "Біомед"
L2000&6+3&II

1 33500,00 33500,00

Всього 140492,00

Про питання діяльності робочої групи 
з питань легалізації виплати заробітної плати 

і зайнятості населення в м. Києві
Розпорядження № 340 від 19 травня 2016 року

У зв'язку з кадровими змінами та з метою забезпечення діяльності робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві:

1.�Посадовий�с�лад�робочої��р�пи�з�питань

ле�алізації�виплати�заробітної�плати�і�зайнятості

населення�в�м.�Києві,�затверджений�розпо-

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

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

адміністрації)�від�17�червня�2013�ро���№�950

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

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

державної�адміністрації)�від�15�жовтня�2014

ро��� .№�1142),� ви�ласти� в�реда�ції,�що

додається.

2.�П�н�т�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)�від�17�червня�2013

ро���№�950�"Про�питання�діяльності�робочої

�р�пи�з�питань�ле�алізації�виплати�заробітної

плати�і�зайнятості�населення�в�м.�Києві"�ви�ласти

в�та�ій�реда�ції:

«2.�Призначити��оловою�робочої��р�пи�з

питань�ле�алізації�виплати�заробітної�плати

і�зайнятості�населення�в�м.�Києві�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Поворозни�а�Ми�ол��Юрійовича.»

3.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�робоч�

�р�п��з�питань�ле�алізації�виплати�заробітної

плати� і� зайнятості� населення� в�м.� Києві,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�15�червня�2011

ро���№978,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради

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

17�червня�2013�ро���№950

В�реда�ції�розпорядження�

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

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

від�19.05.2016�№�340

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
робочої групи 

з питань легалізації виплати заробітної плати 
і зайнятості населення в м. Києві

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова�робочої��р�пи

дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�робочої��р�пи

заст�пни��дире�тора�Департамент��-�начальни��бюджетно�о��правління�Департамент�

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

заст�пни���олови�робочої��р�пи

начальни��відділ��моніторин���заробітної�плати�та��онтролю�за�її�своєчасною�виплатою

�правління�праці�та�зайнятості�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�робочої��р�пи

заст�пни��дире�тора�Департамент��-�начальни���правління��оординації�ре�іональної

е�ономічної�політи�и�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

начальни��відділ��промисловості��правління�промисловості��а�інноваційної�політи�и

Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

начальни���правління�праці�та�зайнятості�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

начальни��відділ��доходів�бюджет��Бюджетно�о��правління�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о

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

перший�заст�пни���олови�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни���олови�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни���олови�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни���олови�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

�ерівни��апарат��Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни���олови�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни���олови�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни���олови�Святошинсь�ої районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни���олови�Солом'янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

перший�заст�пни���олови�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�статисти�и���м.�Києві�(за�з�одою)

начальни���правління�платежів�до�Пенсійної�системи�та�захист��прав�застрахованих�осіб�Головно�о

�правління�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в�місті�Києві�(за�з�одою)

начальни��відділ��інспе�т�вання���соціальній�сфері�Державної�фінансової�інспе�ції�в�місті�Києві

(за�з�одою)

перший�заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�Держпраці���Київсь�ій�області�(за

з�одою)

заст�пни��начальни�а��правління�подат�ів�і�зборів�з�фізичних�осіб�-�начальни��відділ�

�онтрольно-перевірочної�роботи�Головно�о��правління�ДФС���м.�Києві�(за�з�одою)

начальни��відділ��ор�анізації�надання�посл���роботодавцям�Київсь�о�о�місь�о�о�центр�

зайнятості�(за�з�одою)

заст�пни��начальни�а�відділ��протидії�злочинам���бюджетній�сфері��правління�захист�

е�ономі�и���місті�Києві�Департамент��захист��е�ономі�и�Національної�поліції�У�раїни�(за

з�одою)

старший�слідчий�слідчо�о��правління�Головно�о��правління�Національної�поліції���м.�Києві

(за�з�одою)

заст�пни���олови�Об'єднання�профспіло�,�ор�анізацій�профспіло����м.�Києві�"Київсь�а�місь�а

рада�профспіло�"�(за�з�одою)

�олова�ради�Федерації�роботодавців�м.�Києва�(за�з�одою)

�оловний�б�х�алтер�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�роботодавців�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

19.05.2016�№340

Зміни до Положення 
про робочу групу з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві
1.�У�абзаці�четвертом��п�н�т��4�слова�"Державної�інспе�ції�з�питань�праці"�замінити�словами

"Держпраці�У�раїни".

2.�Абзац�др��ий�п�н�т��6�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

"Головою�робочої��р�пи�є�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий

з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів�забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�реалізації�державної�політи�и

��сфері�зайнятості�населення,�праці�та�заробітної�плати".

3.�У�абзаці�третьом��п�н�т��6�слова�"Державної�інспе�ції�з�питань�праці"�замінити�словами�"Держпраці

У�раїни",�слова�"Міністерства�вн�трішніх�справ"�замінити�словами�"Національної�поліції�У�раїни".

4.�П�н�т�10�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

"10.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�робочої��р�пи

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

місь�ої�державної�адміністрації)".
Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження акта прийманняDпередачі цілісного
майнового комплексу державного підприємства "Дорожна

станція переливання крові ПівденноDЗахідної залізниці"
Розпорядження № 343 від 20 травня 2016 року

Відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", постанови
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року 
№ 1101Dр "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів та підприємства охорони здоров'я
у власність територіальних громад міст", рішення Київської міської ради від 14 травня 2015 року № 466/1330
"Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
цілісних майнових комплексів закладів охорони здоров'я", розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2016 року № 35 "Про утворення комісії
з питань передачі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Дорожня станція переливання
крові ПівденноDЗахідної залізниці" (код ЄДРПОУ 22905842) з державної у комунальну власність територіальної
громади міста Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі

цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о

підприємства�"Дорожна�станція�переливання

�рові� Південно-� Західної� залізниці",� що

додається.

2.�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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�анy�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.05.2016�№343

АКТ
прийманняDпередачі цілісного майнового комплексу державного

підприємства "Дорожна станція переливання крові 
ПівденноDЗахідної залізниці"

Комісія,�створена�відповідно�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28�січня�2016�ро���№�35�"Про��творення��омісії

з�питань�передачі�цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о�підприємства�"Дорожня�станція

переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"�(�од�ЄДРПОУ�22905842)�з�державної����ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва"�

��с�ладі:

Старостен�о заст�пни���олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�

Ганна�Ві�торівна ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії;

Г�дзь�Андрій дире�тор�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

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

місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії;

Дончен�о�Тетяна дире�тор�Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�

Ми�олаївна ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії;

Бабен�о�Наталія� �оловний�б�х�алтер�державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�

Ві�торівна переливання��рові�Південно-Західної�залізниці";

Дерпа��Юрій� �оловний�лі�ар�державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�

Юрійович переливання��рові�Південно-Західної�залізниці";

Др�зь�Ірина �оловний�спеціаліст�відділ��розвит���матеріальних

Валеріївна а�тивів��правління�е�ономі�и�Департамент��охорони

здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Д�бінч���Василь завід�вач��осподарства�державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�

Іванович переливання��рові�Південно-Західної�залізниці";

Колт�нова�Тетяна е�ономіст�2��ате�орії�медичної�сл�жби�Південно-Західної�залізниці;

Володимирівна

Л��ашевсь�ий �оловний�спеціаліст�відділ��спеціально�о�фонд���правління�е�ономі�и

Анатолій Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

Єв�енович (Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

Остапч�� заст�пни��начальни�а��правління�приватизації,��орпоративних�прав,�

Володимир форм�вання�і�розподіл���ом�нальної�власності�-�начальни��відділ��форм�вання�

Петрович та�розподіл���ом�нальної�власності�Департамент���ом�нальної�власності�

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

державної�адміністрації);

Назарен�о�Віта �оловний�спеціаліст�відділ��форм�вання�та�розподіл���ом�нальної�власності

Віталіївна �правління�приватизації,��орпоративних�прав,�форм�вання�і�розподіл�

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

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

По�ребня�� заст�пни��начальни�а�відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Департамент�

Оль�а охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�

Анатоліївна місь�ої�державної�адміністрації);

Хохліч�Ярослав заст�пни��начальни�а�медичної�сл�жби�Південно-Західної�залізниці;

Йосипович

Ян�овсь�ий �оловний�спеціаліст�відділ��вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит���правління

Юрій�Іванович вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит��та��онтролю�я�ості�медичної�допомо�и�

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

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

19�люто�о�2016�ро���провела�обстеження�цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о

підприємства�"Дорожна�станція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"�(�од�ЄДРПОУ

22905842),�що�розташований�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли�Пимонен�а,�б�д.�8,�з�державної

���ом�нальн��власність�територіальної��ромади�міста�Києва.

Комісія�встановила:

1.�До�с�лад��цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о�підприємства�"Дорожна�станція

переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"�входять:

Необоротні�а�тиви:

Основні�засоби

первісна�вартість�-23�419�813,00��рн�

залиш�ова�вартість�-�5�086�734,00��рн

��том��числі:

Інші�необоротні�матеріальні�а�тиви:

-�первісна�вартість�-�324�827,00��рн

-�залиш�ова�вартість�-154�498,00��рн

Перелі��облі�ових�одиниць�основних�засобів,�інших�необоротних�матеріальних�а�тивів,�я�і

облі�ов�ються�на�балансі�об'є�та�передачі�станом�на�01.02.2016.

Оборотні	а�тиви	та	зобов'язання:

Дебіторсь�а�забор�ованість�-�відс�тня.

Кредиторсь�а�забор�ованість�-�відс�тня.

А�тиви�та�пасиви�державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�переливання��рові�Південно-

Західної�залізниці"�в�с�ладі:

-�необоротних�а�тивів;

-�оборотних�а�тивів;

передаються����ом�нальн��власність�територіальної��ромади�міста�Києва�і�є�невід'ємною

частиною�об'є�та�передачі�-�цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о�підприємства�"Дорожна

станція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"�(�од�ЄДРПОУ�22905842).

Розшифров�а�а�тивів�та�пасивів�цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о�підприємства

державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"�станом

на�01.02.2016,�я�і�передаються����ом�нальн��власність�територіальної��ромади�міста�Києва.

2.	За�альні	відомості:

інвентарний	номер	10310005	-	частина	основно�о	�орп�с�	з	підвалом	ДП	"Дорожна

станція	переливання	�рові	Південно-Західної	залізниці"	(з�ідно	технічної	до��ментації

літера	"А",	за�альною	площею	1640,	4	�в.	м)

За�альні�відомості:

рі��введення�в�е�спл�атацію 1910

�р�па��апітальності II

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 11551���б,�м

площа�заб�дови 1327.7��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення 799.1��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення 841.3��в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 12�869.8�тис,��рн

залиш�ова�вартість 4375.7�тис,��рн

інвентарний	номер	10310010-	б�дівля	лабораторії	СНІД	ДП	"Дорожна	станція

переливання	�рові	Південно-Західної	залізниці"	(з�ідно	технічної	до��ментації	БТІ

пральня	літери	"Б",	за�альною	площею	13,	7	�в.	м	та	приле�лий	цо�ольний	поверх

літери	"К",	за�альною	площею	50,8	�в.	м)

За�альні�відомості:

рі��введення�в�е�спл�атацію 1972

�р�па��апітальності II

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 618���б,�м

площа�заб�дови 113,7��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення 91.7��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення 22.0 �в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 155.8�тис,��рн

залиш�ова�вартість 87.2�тис,��рн

інвентарний	номер	10310011	-	б�дівля	адміністративно�о	�орп�с�	ДП	"Дорожна

станція	переливання	�рові	Південно-Західної	залізниці"	(з�ідно	технічної	до��ментації

БТІ	харчобло�	літери	"Г")

№
з/п

Найменування основних засобів, які обліковуються на балансі об'єкта
передачі

Інвентарний
номер об'єкта

Первісна
вартість, (грн)

1 Будинки та споруди:

1.1 Основний корпус (літера А) 10310005 12 869811,00

1.2 Лабораторія СНІД (літера Б) 10310010 155769,00

1.3 Адміністрація (літера Г) 10310011 355557,00

1.4 Господарське приміщення (літера Д) 10310012 237582,00

1.5 Гараж (літера Е) 10310013 23679,00

1.6 Бесідка 10310014 10000,00

1.7 Бесідка 10310015 10000,00

1.8 Ангар металевий 10310016 4704,00

1.9 Східці металеві 10310017 14964,00

1.10 Огорожа металева 10310018 29000,00

1.11 Підпірні стінки 10310019 5649,00

1.12 Ворота автоматичні 10310020 5356,00

1.13 Асфальтове покриття 10310021 81900,00

1.14 Покриття тротуарів 10310022 29912,00

2 Пожежна сигналізація 10420001 1 637917,00

3 Охоронна сигналізація 10420002 285624,00

4 Водоочисна станція 10420003 767396,00

5 Електрощитова з агрегатом живлення 10610017 353153,00

6 Каналізація 10420016 1 269284,00

7 Електромережа 10610001 91053,00

8 Трансформатор 10610002 15830,00

9 Трансформатор 10610003 15830,00

10 Багаторічні насадження, які обліковуються на балансі об'єкта передачі 14464,00

11 Обладнання, яке обліковуються на балансі об'єкта передачі 4 237863,00

12 Транспортні засоби, які обліковуються на балансі об'єкта передачі 54 750,00

13 Інструменти та інвентар, які обліковуються на балансі об'єкта передачі 862 566,00

ВСЬОГО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: 23 419 813,00
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За�альні�відомості:

рі��введення�в�е�спл�атацію 1972

�р�па��апітальності ІІ

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 1308,3���б.�м

площа�заб�дови 263,9��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення 165,1��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення 98,8��в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 355,6�тис.��рн

залиш�ова�вартість 199,1�тис.��рн

інвентарний	номер	10310012	-	б�дівля	�осподарсь�о�о	приміщення	ДП	"Дорожна

станція	переливання	�рові	Південно-Західної	залізниці"	(з�ідно	технічної	до��ментації

БТІ	�отельня	літери	"Д")

За�альні�відомості:

рі��введення�в�е�спл�атацію 1962

�р�па��апітальності ІІ

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 490,7���б.�м

площа�заб�дови 127,3��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення 115,3��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення 12,0��в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 237,6�тис.��рн

залиш�ова�вартість 133,0�тис.��рн

інвентарний	номер	10310013	-	�араж	ДП	"Дорожна	станція	переливання	�рові	Південно-

Західної	залізниці"	(з�ідно	технічної	до��ментації	БТІ	�араж	літери	"Е")

За�альні�відомості:

рі��введення�в�е�спл�атацію 1972

�р�па��апітальності II

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 87,7���б.�м

площа�заб�дови 25,1��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення 25,1��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення �в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 23,�7�тис.��рн

залиш�ова�вартість 13,3�тис.��рн

інвентарний	номер	10310014	-	бесід�а	ДП	"Дорожна	станція	переливання	�рові

Південно-Західної	залізниці"

За�альні�відомості

рі��введення�в�е�спл�атацію 2002

�р�па��апітальності II

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 80���б. м

площа�заб�дови 27��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення -��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення 27��в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 10�тис.��рн

залиш�ова�вартість 8,1�тис. �рн

інвентарний	номер	10310015	-	бесід�а	ДП	"Дорожна	станція	переливання	�рові

Південно-Західної	залізниці"

За�альні�відомості

рі��введення�в�е�спл�атацію 2002

�р�па��апітальності II

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 80���б.�м

площа�заб�дови 27��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення -��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення 27��в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 10�тис.��рн

залиш�ова�вартість 8,1�тис.��рн

інвентарний	номер	10310016	-	ан�ар	металевий	без	ф�ндамент�	ДП	"Дорожна	станція

переливання	�рові	Південно-Західної	залізниці"

За�альні�відомості

рі��введення�в�е�спл�атацію 2008

�р�па��апітальності II

б�дівельний�об'єм�(за�альний) 55���б.�м

площа�заб�дови 22��в.�м

площа�земельної�ділян�и -��а

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�виробничо�о�призначення 22��в.�м

�орисна�площа�приміщень�в�б�дівлях�невиробничо�о�призначення -��в.�м

Вартість�основних�фондів:

Відновлена�вартість 4,7�тис.��рн

залиш�ова�вартість 2,3�тис.��рн

3.	Інженерне	обладнання	об'є�та	передачі:

водопроводи�з�довжиною�мереж,�з�ідно�технічної�до��ментації�та�до�овор�;��аналізація�з

довжиною�мереж�-�202�по�.�м�плюс�52�по�.�м�спільне�обсл��ов�вання,�діаметр�150�мм;�центральне

опалення�з�довжиною�мереж�-�17,5�по�.�м,���том��числі:

від�власної��отельні�з�довжиною�мереж�-�________�по�.�м;

від��р�пової��отельні�з�довжиною�мереж�-�________�по�.�м;

від�ТЕЦ�з�довжиною�мереж�-�17,�5�по�.�м.;

найбільше�теплове�навантаження:�на�опалення�-�0,324�Г/�ал�на��один�;�на��аряче

водопостачання�-�0,351�Г/�ал;�на�вентиляцію�________�Г/�ал;

еле�троосвітлення�з�довжиною�мереж�ТП-609,��абель�0,4��Вт�-�400�по�.�м;�

�азопостачання�з�довжиною�мереж�-__________�по�.�м;

еле�тричні�розет�и�для�під�лючення�стаціонарних�еле�троплит�-�5�одиниць;�

телефонізація�з�довжиною�мереж�954�по�.�м;�

радіофі�ація�з�довжиною�мереж�748�по�.�м;

4.	Рез�льтати	о�ляд�:

об'є�т�передачі�-�цілісний�майновий��омпле�с�державно�о�підприємства "Дорожна

станція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"�(�од�ЄДРПОУ�22905842),�що�розташований

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли�Пимонен�а,�б�д.�8,�о�лян�тий.

5.	Пропозиції	�омісії: здійснити�приймання-передач��цілісно�о�майново�о��омпле�с�

державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"

(�од�ЄДРПОУ�22905842),�що�розташований�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ми�оли�Пимонен�а,�б�д.

8,�з�державної����ом�нальн��власність�територіальної��ромади�міста�Києва.

Разом�з�об'є�тами�цілісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о�підприємства�"Дорожна

станція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці"�передається�технічна,�медична�та�інша

до��ментація.

6.	До	а�та	приймання-передачі	додається	і	є	йо�о	невід'ємною	частиною:

1.�Нотаріально�завірена��опія�стат�т��державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�переливання

�рові�Південно-Західної�залізниці";

2.�Нотаріально�завірена��опія�свідоцтва�про�державн��реєстрацію;

3.�Нотаріально�завірена��опія�довід�и�з�Єдино�о�державно�о�реєстр��підприємств�та�ор�анізацій

У�раїни;

4.�Копія�баланс��державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�переливання��рові�Південно-

Західної�залізниці"�на�останню�звітн��дат��станом�на�01.01.2016�та�перелі��основних�засобів;

5.�Копія�розпорядження�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�07.10.2015�№�1101-р�"Про�передач�

цілісних�майнових��омпле�сів�державних�за�ладів�та�підприємства�охорони�здоров'я���власність

територіальних��ромад�міст".

6.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14.05.2015�№�466/1330�"Про�надання�з�оди�на

безоплатне�прийняття�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�цілісних�майнових

�омпле�сів�за�ладів�охорони�здоров'я".

7.�Копія�на�аз��Державно�о�територіально-�ал�зеве�об'єднання�"Південно-Західна�залізниця"

від�05.07.2013�№�494/ос�"По�особовом��с�лад�";

8.�Копія�штатно�о�розпис�;

9.�Копія�стр��т�ри;

10.�Копії�ліцензій,�дозволів,�сертифі�атів,�свідоцтв�про�атестацію;

11.�Перелі��облі�ових�одиниць�основних�засобів,�інших�необоротних�матеріальних�а�тивів

станом�на�01.02.2016.

12.�А�т�інвентаризації�дебіторсь�ої�та��редиторсь�ої�забор�ованості�та�розшифров�а�дебіторсь�ої

та��редиторсь�ої�забор�ованості�станом�на�01.02.2016�ро��;

13.�Розшифров�а�а�тивів�та�пасивів�державно�о�підприємства�"Дорожна�станція�переливання

�рові�Південно-Західної�залізниці"�станом�на�01.02.2016�ро��,�я�і�передаються����ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва;

14.�Копія�прото�ол��засідання�інвентаризаційної��омісії�та�інвентаризаційні�описи�станом�на

01.11.2015�ро��.

Голова��омісії�Старостен�о�Г.�В. 19�люто�о�2016�р.

Про внесення змін 
до Статуту комунального автотранспортного підприємства 

№ 273904
Розпорядження № 344 від 20 травня 2016 року

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
на виконання рішення Київської міської ради від 20 листопада 2014 року № 387/387 "Про реорганізацію
комунального автотранспортного підприємства № 273901", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�нально�о

автотранспортно�о�підприємства�№ 273904

(�од� ЄДРПОУ� 05433011),� затверджено�о

розпорядженням�Представни�а�Президента

У�раїни���м.�Києві�від�29�травня�1992�ро���№

390�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�25�листопада�2010

ро���№�1009),�що�додаються.

2.� Ком�нальном�� автотранспортном�

підприємств��№�273904�в��становленом��поряд��

забезпечити�реєстрацію�змін�до�Стат�т�.

3.� 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 закріплення майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва

Розпорядження № 345 від 20 травня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,

частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної
інфраструктури", звернення Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (листи від 28 вересня 2015 року № 054D6D1D09/2999 та від 30 жовтня 2015
року № 054D6D2D30/3346), комунального некомерційного підприємства "КонсультативноDдіагностичний
центр" Деснянського району м. Києва (листи від 24 вересня 2015 року № 1382 та від 01 жовтня 2015 року 
№ 1436), Школи ІDІІІ ступенів № 276 Деснянського району м. Києва (лист від 22 жовтня 2015 року № 385), в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.05.2016�№�344

Зміни
до Статуту КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА № 273904
ідентифікаційний код 05433011

(Цей�до��мент�є�невід'ємною�частиною�Стат�т���ом�нально�о�автотранспортно�о�підприємства

№�273904)

П�н�т�2.2�статті�2�Стат�т��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

"2.2.�Місцезнаходження�(юридична�адреса)�підприємства:�в�л.�Охтирсь�а,�8,�м.�Київ,�03680."

Керівник апарату  В. Бондаренко
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Про доцільність надання фінансової допомоги підприємству
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ І ДРУКУ"

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Розпорядження № 336 від 19 травня 2016 року

Відповідно до статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Порядку
використання суми адміністративноDгосподарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70, Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і
безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративноDгосподарських санкцій та пені, що
надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,
затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року № 270,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2012 року за № 954/18249, враховуючи протокол
комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій
від 25 квітня 2016 року № 2:

1.�Визнати�доцільним�надання�фінансової

допомо�и�на�безповоротній�основі���с�мі�1�983

168,00�(один�мільйон�дев'ятсот�вісімдесят�три

тисячі�сто�шістдесят�вісім)��ривень�підприємств�

"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ�БУДИНОК�ЗВУКОЗАПИСУ

І�ДРУКУ"�УКРАЇНСЬКОГО�ТОВАРИСТВА�СЛІПИХ

для�вип�с���спеціальної�літерат�ри�та�а�діозаписів

(��том��числі�для�професійної�під�отов�и�інвалідів)

з�метою��омпле�т�вання�бібліоте��з�ідно�з

виснов�ом-пропозицією,�що�додається.

2.� Департамент�� соціальної� політи�и

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

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

забезпечити�в��становленом��поряд���надання

виснов��-пропозиції�щодо�доцільності�надання

фінансової�допомо�и�на�безповоротній�основі,

зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

Міністерств��соціальної�політи�и�У�раїни,�йо�о

�опії�-�Фонд��соціально�о�захист��інвалідів,

Київсь�ом�� місь�ом�� відділенню� Фонд�

соціально�о�захист��інвалідів�та�підприємств�

"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ�БУДИНОК�ЗВУКОЗАПИСУ

І�ДРУКУ"�УКРАЇНСЬКОГО�ТОВАРИСТВА�СЛІПИХ.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов'яз�ів.

Голова 
В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації "Релігійна громада
парафії Свщмч. Кипріяна та Мчц. Юстини Київської Єпархії

Української Автокефальної Православної Церкви 
в Оболонському районі м. Києва"
Розпорядження № 347 від 20 травня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву
громадян від 05 лютого 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 05 грудня 2015 року №1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�"Релі�ійна��ромада�парафії�Свщмч.�Кипріяна�та

Мчц.�Юстини�Київсь�ої�Єпархії�У�раїнсь�ої�Авто�ефальної�Православної�Цер�ви�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва",�що�додається.
Голова В. Кличко

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��правління

за��ом�нальним�не�омерційним�підприємством

"Конс�льтативно-діа�ностичний� центр"

Деснянсь�о�о�район��м.�Києва,�Ш�олою�І-ІІІ

ст�пенів�№�276�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва

майно��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�спільно�з��ом�нальним�не�омерційним

підприємством�"Конс�льтативно-діа�ностичний

центр"�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва,�Ш�олою

І-ІІІ�ст�пенів�№�276�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва

в��становленом��поряд���здійснити�приймання-

передач�� майна� �ом�нальної� власності

територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з

п�н�том�1�цьо�о�розпорядження�та�надати�до

Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

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

місь�ої�державної�адміністрації)��опії�а�тів

приймання-передачі.

3.�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

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�20.05.2016�№�345

Майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
яке закріплюється на праві оперативного управління

№ Назва установи, від
якої передається майно

Найменування Дата введення
в експлуатацію

Одиниця
виміру (шт.)

Вартість, грн

Первісна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7

1. Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно&діагностичний центр" Деснянського району м. Києва

1.1 Департамент фінансів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

1.2 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

1.3 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

1.4 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

1.5 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

1.6 Комп'ютер
SET/E3300/2GB/320GB/DVDR
W/ km/k/Win7Pro32bRus

02.09.2010 1 4062,00 2132,00

1.7 Принтер HP 1100A 31.12.1999 1 3133,00 0,00

1.8 Системний блок Intel Pentium
DC 2.0GHz/i965/2Gb/Video/l
.44Mb/DVD& ROM/WIN XP Pro
Rus/Office Pro 2007

22.05.2008 1 4158,00 414,00

1.9 Системний блок Intel Pentium
DC 2.0GHz/i965/2Gb/V
ideo/1.44Mb/DVD& ROM/WIN
XP Pro Rus/Office Pro 2007

22.05.2008 1 4158,00 414,00

1.10 Системний блок № 2 02.06.2011 1 3602,00 2162,00

Всього 36 298,00 5122,00

2. Школа І&ІІІ ступенів № 276 Деснянського району м. Києва

2.1 Департамент фінансів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

HP Laser jet 1110А
Printer/Copir/Scaner

31.03.2000 1 2625,00 0,00

2.2 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.3 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.4 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.5 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.6 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.7 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.8 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.9 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.10 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.11 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.12 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.13 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.14 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.15 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.16 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.17 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.18 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.19 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.20 Комп'ютер Impression CM
Celeron 2,8

16.11.2006 1 3437,00 0,00

2.21 Лазерний принтер HP LaserJet
1100 A

25.12.2000 1 2394,00 0,00

2.22 ПринтерНР 1100 31.12.1999 1 2505,00 0,00

2.23 Принтер HP 1100 A 20.04.2001 1 2435,00 0,00

Всього 75262,00 0,00 

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.05.2016�№336

ВИСНОВОКDПРОПОЗИЦІЯ
про доцільність надання фінансової допомоги 

на безповоротній основі підприємству 
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ І ДРУКУ" 

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

Керівник апарату 
В. Бондаренко

№ Повне найменування
підприємства,
організації
громадської
організації інвалідів

Найменування
громадської
організації &
засновника
підприємства

Напрямки
використання

Сума Рішення Обгрунтування

1 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
БУДИНОК
ЗВУКОЗАПИСУ І
ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ,
код згідно з ЄДРПОУ
03967725, юридична
адреса: пров.
Шевченка, буд. 4, 
м. Київ, 01001

Г ромадська
організація
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ", код
згідно 3 ЄДРПОУ
00021195,
юридична адреса:
узвіз Печерський,
буд. 3, м. Київ,
01133

Для випуску
спеціальної
літератури та
аудіозаписів (у
тому числі для
професійної
підготовки
інвалідів) з
метою
комплекту&
вання 
бібліотек

1 983 168
(один
мільйон
дев'ятсот
вісімдесят
три тисячі
сто
шістдесят
вісім)
гривень

Визнати
доцільним
надання
фінансової
допомоги на
безповоротній
основі
підприємству
громадської
організації
інвалідів
відповідно до
підпункту 5
пункту 2 Порядку
використання
суми
адміністративно&
господарських
санкцій та пені за
невиконання
нормативу
робочих місць
для
працевлашту&
вання інвалідів,
що надійшли до
державного
бюджету,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від
31.01.2007 №70

Підприємство
відповідає
критеріям,
визначеним
пунктом 2.17
Інструкції з
надання
фінансової
допомоги на
поворотній і
безповоротній
основі та цільової
позики за рахунок
сум
адміністративно&
господарських
санкцій та пені, що
надходять до
державного
бюджету за
невиконання
нормативу
робочих місць для
працевлашту&
вання інвалідів,
затвердженої
наказом
Міністерства праці
та соціальної
політики України
від 06.09.2010
№270
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Про перезатвердження проекту «Реконструкція трамвайної лінії
по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі м. Києва»

Розпорядження № 328 від 18 травня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», постанови

Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будів&
ництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Мі&
ністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09 січня 2008 року № 17 «Про реконструкцію трамвайної лінії по вулиці Дмитрівській»:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Ре�онстр��ція�трамвайної�лінії�по�в�л.�Дмитрівсь�ій���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�державно#о�підприємства�«Спеціалізова-

на�державна�е�спертна�ор#анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної

е�спертизи»�від�14�березня�2016�ро���№ 00-1846-15/ПБ,�з�та�ими�основними�техні�о-е�оно-

мічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�вартості�ре�онстр��ції,�здійснюється�замовни�ом�ре�онстр��ції�на�підставі�обґр�н-

т�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и���встановленом��поряд��.

3.�Під�час���ладення�замовни�ом�до#овор��підряд��на�ре�онстр��цію�об’є�та�обов’яз�ово�пе-

редбачити��мови�щодо�надання�підрядни�ом�#арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити�#а-

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27�червня�2013�ро���№ 1066�«Про�затвер-

дження�прое�т��«Ре�онстр��ції�трамвайної�лінії�по�в�л.�Дмитрівсь�ій».

5.�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 будівництво фонтанів в акваторії Русанівського каналу
Розпорядження № 329 від 18 травня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулюван&
ня містобудівної діяльності», у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�прое�т�вання�та�ви�онання�ро-

біт�з�б�дівництва�фонтанів�в�а�ваторії�Р�санів-

сь�о#о��анал��в�місті�Києві.

2.�Визначити�спеціалізоване�водо#осподар-

сь�е��ом�нальне�підприємство�ви�онавчо#о

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київводфонд»�за-

мовни�ом�б�дівництва�фонтанів�в�а�ваторії�Р�-

санівсь�о#о��анал�.

3.�Спеціалізованом��водо#осподарсь�ом�

�ом�нальном��підприємств��ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації)�«Київводфонд»:

3.1.�Визначити�в��становленом��поряд���про-

е�тн��та�підрядн��б�дівельн��ор#анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо#о

розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо#о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо#�за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт,�водно#о�за�онодавства.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�з#ідно�з�Правилами

бла#о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�#р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до#овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�б�дівництва�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни�ом�#арантії�я�ос-

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

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

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

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

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Всього у тому числі по чергах
будівництва

1�а 2�а

Вид будівництва — реконструкція

Довжина трамвайної лінії (в одноколійному вимірі) км 3,6 2,412 1,188

Довжина контактної мережі (в одноколійному вимірі) км 3,6 � 3,6

Висота підвішування м 5,80 5,80

(в одноколійному вимірі)

Висота підвішування контактного проводу м 5,80 5,80

Напруга живлення контактної мережі В 600 600

Опора контактної мережі шт. 128 � 128

Площа посадочних майданчиків зупинок трамвая м2 822,0 616,0 206,0

Кількість:

зупинок шт. 8 6 2

навісів шт. 6 5 1

павільйонів для продажу квитків шт. 3 3 �

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах
станом на 19.02.2016,

тис. грн 210613,110 120568,097 90045,013

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 166709,117 95102,877 71606,24

устаткування тис. грн 1412,630 � 1412,630

інші витрати тис. грн 42491,363 25465,220 17026,143

Тривалість реконструкції місяць 8,0 5,5 2,5

Річна потреба в електричній енергії на ділянці реконструкції, тис. кВттод 408,58 � �

у тому числі:

зупинки, світлофори, зовнішнє освітлення тис. кВт год 210,50 29,56 180,94

контактна мережа тис. кВт год 198,08 198,08

міністрації)�подати�до�Департамент��е�ономі-

�и�та�інвестицій�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо#о�роз-

порядження,�до�про#рам�е�ономічно#о�і�соці-

ально#о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�п-

ні�ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо#о�розпоря-

дження,�зарахов�ється�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�#ромади�міста�Києва.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Положення про Київський міський
Центр роботи з жінками

Розпорядження № 330 від 18 травня 2016 року
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про за&

безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім’ї», з метою
приведення у відповідність з вимогами законодавства:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Ки-

ївсь�ий�місь�ий�Центр�роботи�з�жін�ами,�за-

тверджено#о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�05�люто#о�1998

ро���№ 202�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�08��вітня

2009�ро���№ 359),�ви�лавши�йо#о���новій�ре-

да�ції,�що�додається.

2.�Київсь�ом��місь�ом��Центр��роботи�з�жін-

�ами�забезпечити�в��становленом��поряд��

державн��реєстрацію�змін�до�Положення�про

Київсь�ий�місь�ий�Центр�роботи�з�жін�ами,�за-

тверджених�п�н�том�1�цьо#о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.02.1998�р.�№�202

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

18.05.2016�р.�№�330)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РОБОТИ З ЖІНКАМИ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

(Ідентифі�аційний��од�25412005)

1.�За#альні�положення

1.1.�Київсь�ий�місь�ий�Центр�роботи�з�жін�ами�(далі —�Центр)�є�за�ладом,�метою�діяльності

я�о#о�є��часть���реалізації�політи�и�рівних�прав�і�можливостей�жіно��і�чолові�ів�шляхом�забез-

печення�тендерної�рівності�в��сіх�сферах�с�спільно#о�життя,�забезпечення�діяльності�прит�л��

для�тимчасово#о�переб�вання�жіно�,�я�і�зазнали�насильства�в�сім’ї,�реалізації�соціально-освіт-

ніх�про#рам�та���рсів,�ор#анізації�надання�жін�ам�та�сім’ям�правової,�психоло#ічної,�інформацій-

ної�підтрим�и�та�допомо#и.

Центр��творено�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�05�люто#о�1998

ро���№ 202�«Про�створення�Київсь�о#о�місь�о#о�Центр��роботи�з�жін�ами».

1.2.�Центр���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постанова-

ми�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни,�постановами�і�розпорядженнями�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о#о�місь-

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

ністрації),�на�азами�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативними�а�тами�та�цим�Поло-

женням.

1.3.�Центр�підпоряд�ований�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

Стр��т�рним�підрозділом�Центр��є�Прит�ло��для�тимчасово#о�переб�вання�жіно�,�я�і�зазна-

ли�насильства�в�сім’ї.�Діяльність�Прит�л���здійснюється�на�підставі�Положення,�затверджено-

#о�дире�тором�Центр�,�за�по#одженням�з�дире�тором�Департамент�.

1.4.�Центр�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�рах�н�и�в�ор#анах�Державної��аз-

начейсь�ої�сл�жби�У�раїни,�печат���зі�своїм�наймен�ванням�та�є�неприб�т�овим�за�ладом.

1.5.�Центр�розміш�ється�на�території�із�спеціально�поб�дованими�або�пристосованими�при-

міщеннями,�що�мають�відповідати�безбар’єрній�архіте�т�рі,�санітарним�і�технічним�вимо#ам,

вимо#ам�пожежної�безпе�и�та�іншим�нормам�відповідно�до�за�онодавства.

1.6.�Місцезнаходження�(юридична�адреса)�Центр�:

в�л.�Мельни�ова,�20,�м.�Київ,�04050.

2.�Завдання�та�основні�напрями�діяльності�Центр�

2.1.�Реалізація�завдань,�визначених���за�онах�У�раїни�«Про�забезпечення�рівних�прав�та�мож-

ливостей�жіно��і�чолові�ів»,�«Про�попередження�насильства�в�сім’ї»,�щодо�підвищення�стат�с�

жін�и�та�сім’ї�в�житті�с�спільства,��часть���реалізації�політи�и�з�питань�рівних�прав�та�можли-

востей�жіно��і�чолові�ів�шляхом�забезпечення�тендерної�рівності�в��сіх�сферах�с�спільно#о�жит-

тя,��онсолідації�жіночо#о�р�х�.

2.2.�Інформаційно-просвітниць�а�діяльність�та�пра�тична�підтрим�а�жіно��та�сімей,�створен-

ня��мов�для�соціальної�інте#рації�жіно��та�дітей�в�с�спільство,�я�і�потерпають�від�сімейно#о�на-

сильства,�проведення�просвітниць�ої�роботи�з�особами,�я�і�вчиняють�насильство.

2.3.�Ор#анізація�та�проведення�семінарів,�засідань�за��р�#лим�столом,�тренін#ів,�прес-�онфе-

ренцій;�робота�із�засобами�масової�інформації;�співпраця�з�ор#анами�державної�влади,�міжна-

родними�ор#анізаціями,�об’єднаннями�#ромадян���проведенні�просвітниць�ої�та�виховної�ро-

боти�з�питань�попередження�насильства�в�сім’ї.

2.4.�Забезпечення��онс�льтаціями�юристів,�психоло#ів,�психотерапевтів;�ор#анізація�роботи

телефон��довіри;�надання�прит�л���для�тимчасово#о�переб�вання�жіно�,�я�і�зазнали�насиль-

ства�в�сім’ї.

2.5.�Координація�діяльності�Прит�л���для�тимчасово#о�переб�вання�жіно�,�я�і�зазнали�на-

сильства�в�сім’ї.
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2.6.�Взаємодія�з�центрами���справах�сім’ї�та�жіно��районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій,�надання�їм�методичної�та�інформаційно-�онс�льтативної�допомо#и.

3.�Управління�Центром

3.1.�Центр�очолює�дире�тор,�я�о#о�призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади�дире�тор�Де-

партамент��за�по#одженням�із�заст�пни�ом�#олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

з#ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

3.2.�Дире�тор�Центр�:

3.2.1.�Представляє�Центр�без�довіреності���відносинах�з�ор#анами�державної�влади,�ор#ана-

ми�місцево#о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор#анізаціями�всіх�форм�влас-

ності,���ладає�до#овори.

3.2.2.�У�межах��омпетенції�видає�на�ази,�затвердж�є�ф�н�ціональні�обов’яз�и�працівни�ів,

приймає�і�звільняє�з�роботи�працівни�ів�Центр�,�вживає�заходів�заохочення�та�дисциплінарних

заходів.

3.2.3.�Затвердж�є�правила�вн�трішньо#о�розпоряд��.

3.2.4.�Розпоряджається�в��становленом��поряд���майном�і��оштами�Центр�.

3.2.5.�Відповідає�за�ведення�б�х#алтерсь�о#о�та�статистично#о�облі��,�с�ладання�звітності�за

затвердженими�формами�і�подання�її�в��становлені�терміни�відповідним�ор#анам.

3.2.6.�Несе�персональн��відповідальність�за�рез�льтати�діяльності�Центр�.

3.2.7.�Здійснює�інші�повноваження�з��рах�ванням�вимо#,�встановлених�цим�Положенням.

3.3.�Штатний�розпис,�стр��т�ра,��ошторис�Центр��затвердж�ються�дире�тором�Департамен-

т��за�поданням�дире�тора�Центр�.

4.�Фінансова�та�#осподарсь�а�діяльність�Центр�

4.1.�Фінансова�та�#осподарсь�а�діяльність�Центр��здійснюється�відповідно�до��ошторис�,

штатно#о�розпис�,�я�і�затвердж�ються�Департаментом.

4.2.�Відносини�Центр��з�підприємствами,��становами�та�ор#анізаціями��сіх�форм�власності

здійснюються�на�підставі�до#оворів.

4.3.�Центр��трим�ється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,�а�та�ож�бла#одійних�внес�ів

юридичних�і�фізичних�осіб�та�інших�джерел,�не�заборонених�за�онодавством.

4.4.�Кошти,�виділені�з�бюджет��міста�Києва,�ви�ористов�ються�Центром�ви�лючно�за�цільо-

вим�призначенням.

4.5.�Майно�Центр��є��ом�нальною�власністю�територіальної�#ромади�міста�Києва�і�за�ріпле-

не�за�ним�на�праві�оперативно#о��правління.

Центр�має�право�ви�лючно�за�з#одою�власни�а�або��повноважено#о�ним�ор#ан�:�відч�ж�ва-

ти�за�ріплене�за�ним�майно,�надавати�в�оренд��або�безоплатне��орист�вання�(позич��),�пере-

давати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�вати�з

баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

4.6.�Центр�здійснює�оперативний�та�б�х#алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�й�на-

дає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством.

Фінансова�звітність�Центр��подається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

навчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��становле-

ном��поряд��.

5.�Контроль�за�діяльністю�Центр�

5.1.�Контроль�за�діяльністю�Центр��здійснює�Департамент.

5.2.�Перевір�а�роботи�і�ревізія�фінансової�та�#осподарсь�ої�діяльності�Центр��проводяться

Департаментом�та�іншими�спеціально��повноваженими�ор#анами�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни.

6.�Припинення�Центр�

6.1.�Припинення�Центр��здійснюється�шляхом�йо#о�лі�відації�чи�реор#анізації�за�рішенням

власни�а,�с�д��в�поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

6.2.�У�випад���реор#анізації�чи�лі�відації�Центр��працівни�ам,�що�звільняються,�#арант�ється

дотримання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово#о�за�онодавства�У�раїни.

6.3.�У�випад���припинення�Центр��майно�і�йо#о�а�тиви�мають�б�ти�передані�іншій�неприб�т-

�овій�ор#анізації�відповідно#о�вид��або�зараховані�до�доход��бюджет�.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про підготовку 
узагальненого звіту про діяльність виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

підприємств, установ, організацій 
територіальної громади міста Києва за 2015 рік

Розпорядження № 331 від 18 травня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», з метою підготовки повної, 

об’єктивної, достовірної інформації про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за
2015 рік і забезпечення належного рівня прозорості та відкритості діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної
громади міста Києва:

1.�Визначити�Департамент�е�ономі�и�та�ін-

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

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

ції)�відповідальним�за�під#отов����за#альнено-

#о�звіт��про�діяльність�ви�онавчо#о�ор#ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�підприємств,��станов,�ор#а-

нізацій�територіальної�#ромади�міста�Києва�за

2015�рі�.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити��оординацію�роботи

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо#о�ор#ан�

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

жавної�адміністрації),�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�щодо�під#отов-

�и�звіт�,�зазначено#о���п�н�ті�1�цьо#о�роз-

порядження,�та��за#альнення�звітної�інфор-

мації.

2.2.�До�30�серпня�2016�ро���надати�Київ-

сь�ом��місь�ом��#олові�звіт,�зазначений���п�н�-

ті�1�цьо#о�розпорядження.

3.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям:

3.1.�За�запитом�Департамент��е�ономі�и�та

інвестицій�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�надавати�інформацію�та�матеріали�для

під#отов�и�звіт�,�зазначено#о���п�н�ті�1�цьо#о

розпорядження,�протя#ом�десяти�робочих�днів

з�дня�надходження�та�о#о�запит�.

3.2.�Визначити�посадових�осіб,�відповідаль-

них�за�надання�інформації�та�матеріалів,�за-

значених�підп�н�том�3.1�п�н�т��3�цьо#о�розпо-

рядження.

4.�По�ласти�на��ерівни�ів�стр��т�рних�під-

розділів�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�персональн��відповідальність�за�повнот�,

достовірність�та�своєчасність�надання�інфор-

мації�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для�під-

#отов�и�звіт�,�зазначено#о���п�н�ті�1�цьо#о�роз-

порядження.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпоря-

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

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

ції�Пліса�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника будівництва 
пішохідного мостового переходу через озеро Жандарка 
з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми 

у 2&му мікрорайоні житлового масиву Позняки 
(озеро Жандарка) у Дарницькому районі

Розпорядження № 332 від 18 травня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ви&

конання робіт, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�по�охороні,

�триманню�та�е�спл�атації�земель�водно#о

фонд��м.�Києва�«Плесо»�в��становленом��по-

ряд���передати��ом�нальном��підприємств��«Ди-

ре�ція�з��апітально#о�б�дівництва�та�ре�он-

стр��ції�«Київб�дре�онстр��ція»�(далі —�КП

«Київб�дре�онстр��ція»)�ф�н�ції�замовни�а

б�дівництва�пішохідно#о�мостово#о�переход�

через�озеро�Жандар�а�з�розчист�ою,�бла#о-

�строєм�та�оздоровленням�водойми���2-м�

мі�рорайоні�житлово#о�масив��Позня�и�(озе-

ро�Жандар�а)���Дарниць�ом��районі�всі�на-

явні�до��менти,�я�і�засвідч�ють�права�замов-

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

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

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

ментацію,�пов�язан��з�проведенням�процед�р

за��півель,�обладнання�та�матеріали,��ом-

пле�тації�об’є�та,�та�інформацію,�я�а�є�важли-

вою�для�їх�здійснення�відповідно�до�за�оно-

давства.

2.�КП�«Київб�дре�онстр��ція»:

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

вання�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�в��с-

тановленом��поряд��.

2.2.�Визначити�#енеральн��підрядн��ор#ані-

зацію�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо#о�розпорядження,�в��становленом��по-

ряд��.

2.3.�Забезпечити�ви�онання�б�дівельних�та

прое�тних�робіт�в��становленом��поряд��.

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

ви�онання�робіт�з�б�дівництва�об’є�та�обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом�#арантій�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити�#арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

2.5.�Забезпечити�дотримання�вимо#�за�оно-

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

дівельних�робіт.

2.6.�Забезпечити�дотримання�вимо#�Правил

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

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

ро���№ 1051/1051.

3.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де�в��становленом��поряд���за-

рахований�до��ом�нальної�власності�територі-

альної�#ромади�міста�Києва.

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

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

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

міністрації)�надати�в��становленом��поряд��

до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�пропо-

зиції�до�про#рам�е�ономічно#о�і�соціально#о

розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро-

�и�по�об’є�т�,�зазначеном��в�п�н�ті�1�цьо#о

розпорядження.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�26�листопада�2015�ро���№ 1151�«Про

ви�онання�робіт�з�розчищення,�бла#о�строю

та�оздоровлення�водойми�(№ 94�та�№ 129)��

2-м��мі�рорайоні�житлово#о�масив��Позня�и

(оз.�Жандар�а)».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а�#олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пан-

телеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про зарахування 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва 
зовнішніх водопровідних мереж
Розпорядження № 337 від 19 травня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве са&
моврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впоряд&
кування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гурто&
житків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», розпорядження Київської міської дер&
жавної адміністрації від 07 жовтня 2003 року № 1878 «Про комплексний розвиток інженерно&транспортної
інфраструктури мікрорайонів малоповерхової (приватної) забудови», з метою надійного утримання та якіс&
ного обслуговування майна, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної�#ромади�міста�Києва�та�переда-

ти���володіння�та��орист�вання�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��«А�ціонерна��омпанія

«Київводо�анал»�зовнішні�водопровідні�мере-

жі�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації�з#ідно�з�додат�ом�в�межах�та�на

�мовах,�визначених��#одою�про�передач��в

�правління�від�ритом��а�ціонерном��товари-

ств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»

майна,�що�є��ом�нальною�власністю�терито-

ріальної�#ромади�міста�Києва,�від�20�листопа-

да�2003�ро���(в�реда�ції�до#овор��на�володін-

ня�та��орист�вання�майном�територіальної�#ро-

мади�міста�Києва�від�01�#р�дня�2006�ро��),

��ладеною�між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ністрації)�разом�з�Подільсь�ою�районною�в

місті�Києві�державною�адміністрацією�вжи-

ти�заходів�щодо�передачі���володіння�та��о-

рист�вання�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�а-

нал»�зовнішні�водопровідні�мережі,�зазначе-

ні�в�п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Додато��

до�розпорядження�

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

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

19.05.2016�р.�№�337

Зовнішні водопровідні мережі Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, які зараховуються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

02.06.2014�р.�№�682

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.05.2016�р.�№�338)

СКЛАД 
комісії з питань передачі корабля&пам’ятки монітора «Желєзняков» 

з державної у комунальну власність територіальної громади міста Києва
Назва об'єкта та адреса
розташування

Діаметр
труб,
мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Рік вве�
дення в
експлуата�
цію

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Водників

110 238,75 ПВХ тип "Т" 2004 240556,0 240556,0

Зовнішня водопровідна мережа у
провулку Кобзарському

100 269,18 ПВХ тип *Т" 2006 377432,0 377432,0

Зовнішні водопровідні мережі на
вулиці Сухумській

100 
150

57,2 
202,9

ПЕ�80 тип "Т" 2004 77415,8 
274474,2

77415,8 
274474,2

Зовнішня водопровідна мережа у
провулку О. Бестужева

160 367,77 ПЕ�80 тип "Т" 2008 695351,0 695351,0

Зовнішня водопровідна мережа у
провулку Лютневому

110 376,18 ПНД тип "Т" 2008 609170,0 609170,0

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Полковій

160 600,00 ПНД тип "Т" 2010 740331,59 740331,59

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Парковій

160 1000,0 ПНД тип "Т" 2010 1233886,0 1233886,0

Зовнішня водопровідна мережа у
провулку Піхотному

160 160,0 ПНД тип "Т" 2010 197421,76 197421,76

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Зимовій

110 160,0 ПНД тип "Т" 2010 197421,76 197421,76

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Городищанській

110 104,0 ПНД тип "Т" 2010 128324,14 128324,14

Зовнішня водопровідна мережа у
провулку Красноводському

110 104,0 ПНД тип "Т" 2010 128324,14 128324,14

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Красноводській (від вул.
Білицької до вул. Полкової)

110 160,0 ПНД тип "Т" 2010 197421,76 197421,76

Зовнішні водопровідні мережі на
вулиці Глухівській (від вул.
Білицької до вул. Полкової)

160 
110

28,0
132,0

ПНДтип"Г 2010 162872,9 
34548,8

162872,9 
34548,8

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Вітчизняній

110 100,0 ПНД тип "Т" 2010 123388,6 123388,6

Зовнішня водопровідна мережа у
провулку Парковому (від вул.
Паркової до вул. Полкової)

110 100,0 ПНД тип "Т" 2010 123388,6 123388,6

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Гомельській (від вул.
Білицької до вул. Паркової)

110 80,0 ПНД тип "Т" 2010 98710,88 98710,88

Зовнішня водопровідна мережа у
провулку Білицькому

160 161,0 ПНД тип "Т" 2010 198655,64 198655,64

Зовнішня водопровідна мережа на
вулиці Копайгородській (від вул.
Білицької до вул. Паркової)

110 80,0 ПНД тип "Т" 2010 98710,88 98710,88

Всього: 5937806,45 5937806,45

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 338 від 19 травня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 лютого 2015 року № 94 «Про організаційно&
правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741»,
у зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи комісії з питань передачі ко&
рабля&пам’ятки монітора «Желєзняков» з державної у комунальну власність територіальної громади міста
Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�10�люто#о�2014

ро���№ 168�«Про�прийняття�до��ом�нальної

власності�територіальної�#ромади�міста�Києва

�орабля-пам’ят�и�монітора�«Желєзня�ов»�та-

�і�зміни:

��п�н�тах�1,�2�та�3�слова�«Управління�охоро-

ни���льт�рної�спадщини�ви�онавчо#о�ор#ан�

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

жавної�адміністрації)»�замінити�словами�«Депар-

тамент���льт�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

міністрації)»�в��сіх�відмін�ах�та�числах;

п�н�т�4�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«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.»

2.�П�н�т�3�розпорядження�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�02�червня�2014�ро-

���№ 682�«Про��творення��омісії�з�питань�пе-

редачі��орабля-пам’ят�и�монітора�«Желєзня�ов»

з�державної����ом�нальн��власність�територі-

альної�#ромади�міста�Києва»�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«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.»

3.�Унести�зміни�до�с�лад���омісії�з�питань�пе-

редачі��орабля-пам’ят�и�монітора�«Желєзня-

�ов»�з�державної����ом�нальн��власність�тери-

торіальної�#ромади�міста�Києва,�затверджено-

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

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

ністрації)�від�02�червня�2014�ро���№ 682,�ви�лав-

ши�йо#о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Шм�ляр�Оле#�Васильович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

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

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

місь�ої������державної�адміністрації),�#олова��омісії

Гр�здо�Сер#ій�Ми�олайович заст�пни��������дире�тора�������Департамент�

��льт�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

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

-�начальни���правління�збереження�історично#о

середовища�та�охорони�об'є�тів���льт�рної

спадщини,�заст�пни��#олови��омісії

Алімова�Ірина�Ми�олаївна заст�пни��начальни�а�відділ��форм�вання�та

розподіл��майна��правління�форм�вання�та

ви�ористання�майна�Департамент�������ом�нальної

власності������м.�����Києва�ви�онавчо#о�ор#ан�

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

адміністрації)

Лаз�ро��Денис�Сер#ійович заст�пни��начальни�а�відділ��приватизації,

�правління�державним�майном�та��орпоративними

правами�держави�Ре#іонально#о���відділення

Фонд����державно#о���майна�У�раїни�по�міст�

Києв�

М�раш�о�О�сана�Анатоліївна б�х#алтер�п�блічно#о�а�ціонерно#о�товариства

"Завод�"Ленінсь�а���зня"

Назарен�о�Віта�Віталіївна #оловний�спеціаліст�відділ��форм�вання�та�розподіл�

майна��правління�форм�вання�та�ви�ористання

майна�Департамент�������ом�нальної�����власності

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

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

Попи��Ніна�Ми�олаївна #оловний�б�х#алтер�п�блічно#о�а�ціонерно#о

товариства�"Завод�"Ленінсь�а���зня"

Тимчен�о�Оле�сандра�Володимирівна начальни��відділ��облі��,��інвентаризації�та��майнових

питань����об'є�тів������льт�рної����спадщини

�правління�збереження�����історично#о�����середовища

та�����охорони�об'є�тів���льт�рної�спадщини

Департамент����льт�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

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

адміністрації)

Шандра�Валерій�Оле�сандрович #олова�правління�п�блічно#о�а�ціонерно#о�товариства

"Завод�"Ленінсь�а���зня"

Керівник апарату В. Бондаренко

Про будівництво дошкільного навчального закладу на вулиці
Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському районі

Розпорядження № 339 від 19 травня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре&

гулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення мешканців Голосіївського району дошкільними
навчальними закладами:

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

римання�та�е�спл�атації�житлово#о�фонд��спе-

ціально#о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі—�КП�«Спецжитлофонд»)�замовни�ом�б�дівниц-

тва�дош�ільно#о�навчально#о�за�лад��на�в�лиці

А�адемі�а�Вільямса,�10���Голосіївсь�ом��районі.

2.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

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

об’є�та.

2.2.�Визначити�#енеральн��прое�тн��та�#е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор#анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо#о

розпорядження.

2.3.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

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

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

2.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

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

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

ро���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�вирішення�питання�оформ-

лення�права��орист�вання�земельною�ділян-

�ою�на�в�лиці�А�адемі�а�Вільямса,�10���Голо-

сіївсь�ом��районі.

2.7.�Під�час���ладання�до#овор��підряд��на

б�дівництво�об’є�та,�зазначено#о���п�н�ті�1

цьо#о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядною�ор#ані-

зацією�#арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

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

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово#о�за-

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

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

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

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження,�до�про#рам

е�ономічно#о�і�соціально#о�розвит���м.�Києва

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т���встановленом��поряд���б�де�за-

раховано�до��ом�нальної�власності�територі-

альної�#ромади�міста�Києва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпоря-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко
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²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî îãî-
ëîøåííÿ êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ðîçì³ùåíî íà âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

ì. Êèºâà (http://www.gukv.gov.ua/çàñ³äàííÿ-êîíêóðñíî¿-êîì³ñ³¿/).

Çàìîâíèê òà ïëàòíèê ïîñëóã ç îö³íêè — Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-

ëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîí-

äó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 31.12.2015 ¹ 2075, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿

Óêðà¿íè 15.01.2016 çà ¹ 60/28190 (äàë³ — Ïîëîæåííÿ).

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ïðåòåíäåíòè, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî ñåðòèô³êà-

òà ñóá'ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî ïðîâàäæåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç

îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìîì 1 "Îö³íêà îá'ºêò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³" òà ñïåö³àë³çàö³ºþ â ìå-

æàõ öüîãî íàïðÿìó "Îö³íêà íåðóõîìèõ ðå÷åé (íåðóõîìîãî ìàéíà, íåðóõîìîñò³), ó òîìó ÷èñë³

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òà ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ".

Âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ (ó÷àñíèê³â êîíêóðñó) âèêëàäåí³ ó ðîçä³ë³ III

Ïîëîæåííÿ. Âèìîãè äî êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïîðÿäêó ¿¿ ñêëàäàííÿ, îôîðìëåííÿ òà ïî-

äàííÿ ì³ñòÿòüñÿ ó Ïîëîæåíí³, çîêðåìà ó ðîçä³ëàõ I, II, III òà äîäàòêàõ äî íüîãî. Çàÿâà ïðî ó÷àñòü

ó êîíêóðñ³ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî äîñâ³äó ïðåòåíäåíòà òà

îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî íàäàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî

îö³íêó ìàéíà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà ïîäàþòüñÿ çà âñòàíîâëåíîþ â äîäàòêàõ 2 - 4 äî

Ïîëîæåííÿ ôîðìîþ.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,

ê³ì. 510 äî 13.00 10.06.2016. Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó 202-61-68. Êîíêóðñíà äîêóìåíòà-

ö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç îïèñîì ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â, ùî

ì³ñòÿòüñÿ â êîíâåðò³, íà êîæíèé îá'ºêò îö³íêè îêðåìî, ç â³äì³òêîþ íà êîíâåðò³ "Íà êîíêóðñ ç

â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³" òà çàçíà÷åííÿì íàçâè îá'ºêòà îö³íêè.

Êîíêóðñè â³äáóäóòüñÿ î 10.00 15.06.2016 â Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-70, 202-61-72.

ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ² "ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå

ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ðàéîííî¿ êîòåëüí³ "Âîñêðåñåíêà", çà àäðåñîþ:
02139, ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí, âóë. Êðàéíÿ, 1.

ÐÊ "Âîñêðåñåíêà"ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ ìåðåæàìè
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà. Äëÿ âèðîáíèöòâà
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â êîòåëüí³ ðîçòàøîâàí³ âîäîãð³éí³ êîòëîàãðåãàòè òèïó "ÊÂÃÌ-100"
ñò. ¹¹ 3-5, òà ïàðîâ³ òèïó "ÄÊÂÐ-10/13" ñò. ¹¹ 1, 2, ùî ïðàöþþòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³, à ó
âèïàäêó ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ ìàçóò âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ðåçåðâíå ïàëèâî. Ùîð³÷íèé
îáñÿã âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñòàíîâèòü 220 òèñ. Ãêàë — îá'ºêò ïåðøî¿ ãðóïè.

Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä êîòëîàãðåãàò³â â³äâîäÿòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ÷åðåç
ñï³ëüíó äèìîâó òðóáó, âèñîòîþ — 120 ì, ä³àìåòð ãèðëà — 4,2 ì.

Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ º çâàðþâàëüí³,
ãàçîð³çàëüí³ òà ôàðáóâàëüí³ ðîáîòè, ìåòàëîîáðîáíèé âåðñòàò, òåõíîëîã³÷í³ ñâ³÷³ äëÿ ïðîäóâàííÿ
ãàçîïðîâîä³â,äèçåëü-ãåíåðàòîð,ðîçâàíòàæóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ â ºìíîñòÿõ ìàçóòíîãî ïàëèâà ³ ò.ï.

Íà òåðèòîð³¿ ÐÊ íàë³÷óºòüñÿ 29 ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, ³ç íèõ:
5 — íåîðãàí³çîâàíèõ äæåðåë òà 12 — äæåðåë çàëïîâèõ âèêèä³â. Îäíå îðãàí³çîâàíå ñòàö³îíàðíå
äæåðåëî îáëàäíàíå ïèëîãàçîî÷èñíîþ óñòàíîâêîþ.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàíîâèòü
111,61 ò/ð³ê, îáñÿã âèêèä³â ïàðíèêîâèõ ãàç³â 58,6 òèñ. ò/ð³ê (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä
(N2Î),ìåòàíó),ùî óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà ìàçóòó â êîòëîàãðåãàòàõ.

Âåëè÷èíè âèêèä³â íå ïåðåâèùóþòü íîðìàòèâè ãðàíè÷íîäîïóñòèìèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë, ïîòî÷íèõ òåõíîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â â³ä âèùåïåðåðàõîâàíèõ
êîòëîàãðåãàò³â òà ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè ³ â ñåëüáèùí³é çîí³.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,
òåë. (044) 546-08-70.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 3,0 êâ. ì,

ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2016 — 111 700,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (âóë.Ñóâîðîâà,15,òåë.280-40-96).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: 1,0 êâ.ì — äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî

îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, 2,0 êâ. ì — ðîçì³ùåííÿ êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè
äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â; 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 1,0 êâ.ì — 6 % òà 2,0 êâ.ì — 7 %.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 620,56 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

—Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ
¹ 9 íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåí³ÿ, 47, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâà-
ðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåí-
äè — 78 900,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 591,75 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

— Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ïàëàöó êóëüòóðè "Äàð-
íèöÿ"íà âóë.Çàñëîíîâà,18, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòà,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,òåð-
ì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —
81 200,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 609,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(âóë. Î. Êîøèöÿ, 11). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñ-
òóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî
êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
— íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì.Äîíöÿ, 23, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,5 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõòîâàð³â,êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 3 413,33 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 6 400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Â³ää³ë êóëüòóðè Áîãóñëàâñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ùî

çíàõîäèòüñÿ: ì³ñòî Áîãóñëàâ, âóë. Îñòð³â, 1, Êè¿âñüêà îáëàñòü, 09700, ÂÈÊËÈÊÀª Ãîëóáåíêî

Ëþäìèëó Îëåêñ³¿âíó, ùî çàðåºñòðîâàíà: áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, áóä. 28, êâ. 289, ì³ñòî Êè¿â,

01133, ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ óìîâ äîãîâîðó îðåíäè â³ä 17.10.2007 ð. ïàì’ÿòíèêà

àðõ³òåêòóðè òà ³ñòîð³¿ "Áóäèíêó ñàäèáíîãî òèïó XIX ñòîë³òòÿ" â ñåë³ Õîõ³òâà, Áîãóñëàâñüêîãî

ðàéîííó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº Ðàéäèíãåð Òåòÿíó Âîëîäèìèð³âíó ïðî
òå, ùî öèâ³ëüíà ñïðàâà çà ïîçîâîì Áóðäþã Îëüãè Ìèêîëà¿âíè, Ìàçÿð Ìàð³¿ ²âàí³âíè äî Ìàêñèì÷óêà Êîñòÿíòèíà
Âîëîäèìèðîâè÷à, Ðåéäèíãåð Òåòÿíè Âîëîäèìèð³âíè òðåòÿ îñîáà: Âèøíåâà ì³ñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà
êîíòîðà, Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî
çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ìàéíî, ïðèçíà÷åíà ñëóõàííÿì íà 13 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó î 12.00 â ïðèì³ùåíí³ Êèºâî-
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: âóë. Ìåëüíè÷åíêà, 1, ì. Êè¿â.

ßâêà îáîâ'ÿçêîâà, ó ðàç³ íåÿâêè ðîçãëÿä ñïðàâè áóäå ïðîâåäåíî ó âàøó â³äñóòí³ñòü.
Ñóääÿ Ò. Â. Äóáàñ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ ³ì. Ð. ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03022,
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¹
ç/ï Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè Îð³ºíòîâíà

äàòà îö³íêè

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

136,8 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
31.05.2016

2.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 212,1 êâ.ì,

ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Áîðè÷³â Ò³ê, 20/4, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
31.05.2016

3.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
591,0 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ìèêîëàé÷èêà ²âàíà 
(âóë. Ñåðàôèìîâè÷à), 15-à, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
31.05.2016

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ

478,0 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïåðîâà, 2/1, ë³ò. "À"

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ øëÿ-

õîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
31.05.2016

¹

ð/ï

Íàçâà

îðãàíó

óïðàâ-

ë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷

(êîä çà ªÄÐÏÎÓ,

íàçâà, þðèäè÷íà

àäðåñà, êîíòàê-

òíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó
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ðåºñòðîâèé

íîìåð ìàéíà

çàãàëüíà

ïëîùà,

ì2

âàðò³ñòü

ìàéíà çà

íåçàëåæíîþ

îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæ-

ëèâèé ñòðîê îðåí-

äè çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

ìåòà 

âèêîðèñòàííÿ

1

Íàö³î-

íàëüíà

àêàäå-

ì³ÿ íàóê

Óêðà¿íè

05416946,²íñòèòóò

åêñïåðèìåíòàëü-

íî¿ ïàòîëîã³¿, îí-

êîëîã³¿ ³ ðàä³îá³î-

ëîã³¿ ³ì. Ð. ª. Êà-

âåöüêîãî, ì. Êè¿â,

âóë. Âàñèëüê³â-

ñüêà, 45,

òåë. 258-16-57

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

¹408 íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³

êîðïóñó ¹2

05416946.1.

ÆÖËÀÑÊ 011

33 195640,24

äî 31.12.2018 ð.

îô³ñ

2

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ¹6

íà ï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ êîð-

ïóñó ¹2

99 210988,80 ñêëàä

3

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

¹402, 404, 406, 407 íà ÷åò-

âåðòîìó ïîâåðñ³ êîðïóñó ¹2

129,5 767739,75

ðîçì³ùåííÿ ïðè-

âàòíîãî çàêëàäó

îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

4

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

¹401-à íà ÷åòâåðòîìó ïî-

âåðñ³ êîðïóñó ¹2

16 94855,88 îô³ñ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
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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 47800

1 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹58(4828)

16

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

ÏÐÎÅÊÒ ïðîéøîâ ó ðàìêàõ êàìïàí³¿
«Óêðà¿íà Speaking», à êîîðäèíàö³þ çä³éñ-
íèëà êîìàíäà GoGlobal³ ³ Ïîñîëüñòâî ÑØÀ
â Óêðà¿í³. Íàéá³ëüøèé àíãëîìîâíèé óðîê
â³äáóâñÿ â ðàìêàõ «Äí³â Àìåðèêè» çà ï³ä-
òðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè,
ïðîãðàìè CapitalEnglish, Áðèòàíñüêî¿ Ðà-
äè â Óêðà¿í³, AmericaHouse, à òàêîæ
WindowonAmerica.

«Íàì âäàëîñÿ âèêîíàòè âñ³ âèìîãè äî
çàõîäó, à ¿õ áóëî ÷èìàëî: ë³äåð, ÿêèé ïðî-
âîäèòü óðîê, äâà ñïîñòåð³ãà÷³, ðîçïîðÿä-
íèê, õðîíîìåòðèñò é ³íøå! — ïîä³ëèëà-
ñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä ïðîâåäåíîãî
çàõîäó çàâ³äóþ÷à á³áë³îòåêîþ ³ì. Ì. Êîñ-
òîìàðîâà, ³ çà ñóì³ñíèöòâîì ðîçïîðÿä-
íèê óðîêó, Ë³íà Ïåñê³íà. — Àëå ï³äãîòîâ-
÷èé ïåð³îä ïîçàäó. Óðîê ïðîéøîâ çà ðåã-
ëàìåíòîì, ó ïðåêðàñí³é àòìîñôåð³, ö³êà-
âî òà ïîçèòèâíî. Âñ³ ó÷àñíèêè àêòèâíî
ñï³ëêóâàëèñÿ àíãë³éñüêîþ, âèâ÷àþ÷è äî-
ñèòü êîðèñíó êîíñòðóêö³þ Wouldrather.

Ïåðø³ ç íèõ ïî÷àëè çàõîäèòè äî çà-
ëè, äå ïðîâîäèâñÿ óðîê, î 12.30. Êîæåí
ó÷åíü áóâ çàô³êñîâàíèé õðîíîìåòðèñ-
òîì ³ îòðèìàâ áåéäæ «Óêðà¿íà SPEAK-
ING». Ó÷àñíèê³â ïðè âõîä³ çóñòð³÷àâ «àíã-
ë³éñüêèé äæåíòëüìåí», ÿêèé äîäàâ óñ³ì
íàñòðîþ ³ îõî÷å áðàâ ó÷àñòü ó ôîòîñåñ³-
ÿõ ïðèñóòí³õ. À âîíè áóëè ð³çíîãî â³êó:
íàéñòàðøîìó — 79 ðîê³â, à íàéìîëîäøî-
ìó —14».

Ï³ä êåð³âíèöòâîì ë³äåðà óðîêó, Ãàëè-
íè Øèìàíîâñüêî¿, î 13.20 ðàçîì ç óñ³ºþ
Óêðà¿íîþ â á³áë³îòåö³ ðîçïî÷àâñÿ óðîê.

À äàë³ âñå çà ïëàíîì: îáãîâîðåííÿ ó ãðó-
ïàõ ³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ùî ì³ñòÿòü
öåé âèðàç, ïðàêòèêà, òåñò ³ç âèêîðèñòàí-
íÿì çàïðîïîíîâàíîãî âèðàçó.

«Íàñ äóæå ïîðàäóâàâ òîé ôàêò, ùî á³ëü-
ø³ñòü ó÷àñíèê³â àêòèâíî ³ ïðàâèëüíî â³ä-
ïîâ³äàëè íà çàïèòàííÿ, îñîáëèâî ãðóïà
ïåíñ³îíåð³â-ñòóäåíò³â «óí³âåðñèòåòó òðå-
òüîãî â³êó», à òàêîæ íàéìîëîäøèé ó÷àñ-
íèê, — ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó ïàí³
Øèìàíîâñüêà. — À íà îñòàííº çàïèòàí-
íÿ «Âàì á³ëüøå õîò³ëîñÿ á æèòè òàì, äå âè
æèâåòå íèí³, ÷è äåñü ³ùå?» âñ³ â³äïîâ³ëè
íà ãàðí³é àíãë³éñüê³é, ùî õî÷óòü æèòè â
ð³äí³é, ìèðí³é òà áàãàò³é Óêðà¿í³, à òà-
êîæ ïîäîðîæóâàòè ñâ³òîì».

Äçâ³íîê, ùî ïðîëóíàâ î 14.20, ïîïå-
ðåäèâ ïðî çàê³í÷åííÿ óðîêó. Â³í ô³í³øóâàâ
ôðàçîþ: Ukraine speak English!, ÿêó ó÷í³
âèãóêíóëèâ â óí³ñîí. Íà çàâåðøåííÿ çà-
õîäó ãðóïîâå ôîòî, à äàë³ çíàéîìñòâî âñ³õ
ïðèñóòí³õ ç êóòî÷êîì, ùî îðãàí³çîâàíèé
ó âåñòèáþë³ á³áë³îòåêè äî ðîêó àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè. Òóò êîæåí çì³ã ïðîéòè òåñò
«ßê ó òåáå ç ³íîçåìíîþ?», îçíàéîìèòèñü
³ç ìàòåð³àëàìè ïðî êóðñè àíãë³éñüêî¿ ìî-
âè â ðàéîí³ òà ì³ñò³. Äëÿ òèõ, õòî ç³áðàâ-
ñÿ ó â³äïóñòêó äî Âåëèêîáðèòàí³¿, ñòàëè
â íàãîä³ ïóáë³êàö³¿ «Êëàñè÷íà â³äïóñòêà
ç àíãë³éñüêèì àêöåíòîì» òà «Â³çà äî Âå-
ëèêî¿ Áðèòàí³¿: ïîêðîêîâà ³íñòðóêö³ÿ».

«Íàâ³òü íå äóìàâ, ùî óðîê ó á³áë³îòå-
ö³ ìîæå áóòè òàêèé ö³êàâèé. ß ç ðàä³ñòþ
äîëó÷èâñÿ, êîëè ä³çíàâñÿ, ùî îäíå ç ì³ñöü
ïðîâåäåííÿ çíàõîäèòüñÿ ïîáëèçó ìîãî

äîìó. À ùå ìåíå âðàçèëî çíàííÿ àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè ëþäüìè ñòàðøîãî â³êó, ÿê³ áó-
ëè ïðèñóòí³ íà óðîö³. Âñå áóëî êëàñíî!
Âè ìîëîäö³!» — ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè âðà-
æåííÿìè Îëåêñ³é — íàéìîëîäøèé ó÷àñ-
íèê óðîêó.

«Çàëèøèëîñÿ ïåðåñëàòè âñ³ ìàòåð³-
àëè îðãàí³çàòîðàì ïðîåêòó äî 15 ÷åðâ-
íÿ ³ ÷åêàòè â³äïîâ³ä³ íà òàêå õâèëþþ÷å
äëÿ âñ³õ çàïèòàííÿ: «×è âñòàíîâëåíî íà-
øîþ äåðæàâîþ íîâèé ðåêîðä?». Ìè â³-
ðèìî, ùî öå òàê, ³ ãîðä³ òèì, ùî ³ ìè äî-
ëó÷èëèñÿ äî òâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî-
ð³¿» — çàçíà÷èëà Ë³íà Ïåñê³íà.

Äî ñëîâà, ïðè á³áë³îòåö³ ïðàöþº ôà-
êóëüòåò àíãë³éñüêî¿ ìîâè «óí³âåðñèòåòó
òðåòüîãî â³êó» (3 ãðóïè) òà ãóðòîê ç âè-
â÷åííÿ ³íîçåìíî¿ äëÿ ìåøêàíö³â ì³êðî-
ðàéîíó. Îòæå, ðîáîòà òðèâàº, ³ ï³ñëÿ ë³ò-
íüî¿ ïåðåðâè ó ñò³íàõ á³áë³îòåêè çíîâó
ëóíàòèìå: Good morning! The lesson is
over! �

Êè¿âñüêà á³áë³îòåêà ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà âïåðøå âçÿëà ó÷àñòü ó íàéá³ëü-

øîìó çà âñ³ ÷àñè óðîö³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ùî ïðîéøîâ 28 òðàâíÿ ó áàãà-

òüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ó ôîðì³ àíãëîìîâíîãî ðîçìîâíîãî êëóáó. Êîæåí ó÷àñ-

íèê âí³ñ ñâ³é âàãîìèé âêëàä ó ïîäîëàííÿ ñâ³òîâîãî ðåêîðäó.

Íàòàë³ÿ ÆÀÁÎÐÎÂÑÜÊÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äî Êíèãè ðåêîðä³â Ã³ííåñà 
ç á³áë³îòåêîþ ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà

Ó ñòîëè÷í³é á³áë³îòåö³ ³ì. Ì. Êîñòîìàðîâà âïåðøå îðãàí³çóâàëè íàéá³ëüøèé çà âñ³ ÷àñè óðîê àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÿêèé â³äáóâñÿ îäíî÷àñíî ó áàãàòüîõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè ó ôîðì³ àíãëîìîâíîãî ðîçìîâíîãî êëóáó

Ñïåö³àëüíî äî ðîêó àíãë³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿íè
ó âåñòèáþë³ á³áë³îòåêè ï³äãîòóâàëè êóòî÷îê
«Ãîâîðèìî àíãë³éñüêîþ»

Ìîëîäèé óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê Ìèðî-

ñëàâ Áóã³ð ïðåçåíòóâàâ ñâ³é äåáþòíèé ðî-

ìàí «Îáðàíèé». Íåùîäàâíî â ñòîëè÷íî-

ìó Ì³æíàðîäíîìó âèñòàâî÷íîìó

êîíãðåñ-öåíòð³ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ àâòîðà

ç ïîö³íîâóâà÷àìè éîãî òâîð÷îñò³ ç ð³çíèõ

êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.

²ðèíà ÊÎÖÞÐÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÌÈÐÎÑËÀÂ ÁÓÃ²Ð ðîçïîâ³â, ùî íàïèñàâøè
êíèãó, õîò³â äîíåñòè ëþäñòâó âëàñí³ ïåðåæè-
âàííÿ, ùîá êîæåí ïàì’ÿòàâ ³ ïðî ñâîº ïåðøå
êîõàííÿ, ³ ïðî òå,ùî ³íîä³ ëþäè ñòèêàþòüñÿ ç òðóä-
íîùàìè ³ ïðîáëåìàìè íàáàãàòî á³ëüøîãî ìàñø-
òàáó. Ëèøå ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ ìîëîäà îñîáà ìî-
æå çðîçóì³òè, ÿê âàæêî îðãàí³çóâàòè æèòòÿ íà
ð³âí³ âëàñíîãî áóäèíêó, ì³ñòà ³ êðà¿íè. Ìèðî-
ñëàâ äîíîñèòü äî íàñ ³äåþ, ùî ëèøå ìè ìîæå-
ìî çì³íèòè ñâ³ò.

Â Óæãîðîä³ Âñåóêðà¿íñüêèì äåðæàâíèì îð-
äåíîì Äðóæáè íàðîä³â âèäàâíèöòâîì «Êàð-
ïàòè» âèäàíî ëèøå 250 ïðèì³ðíèê³â òâîðó,
á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ Ìèðîñëàâ Áóã³ð ïîäàðóâàâ
ãîñòÿì ³ ïðèõèëüíèêàì ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

Â³äâ³äóâà÷³ çàõîäó ç çàõîïëåííÿì â³äãóêíó-
ëèñÿ íà íîâèé ðîìàí. Îäíà ³ç âèñëîâëåíèõ íà äèñ-
êóñ³¿ ³äåé, ùî ó òâîð³ éäåòüñÿ ïðî ð³çí³ ñòàíè
æèòòÿ: ïåðøå — ìè ïëàíóºìî, à äðóãå — îñìèñ-
ëþºìî. «Íîâèé ïîãëÿä íà íåíîâ³ ðå÷³» — îñü ÿê
÷èòà÷³ îïèñóþòü ñâî¿ âðàæåííÿ ï³ñëÿ ïðî÷è-
òàííÿ.

Òî ÷îìó æ ñàìå «Îáðàíèé»? Ìèðîñëàâ çâåð-
íóâñÿ äî ìîëîä³ ç ³äåºþ ³íäèâ³äóàëüíî¿ îñîáèñ-
òîñò³ êîæíîãî. Ëþäèíà, ÿêà çâ³ëüíèòüñÿ â³ä ñî-
ö³àëüíèõ ñòåðåîòèï³â ³ ïðîïàãîâàíî¿ ñâ³äîìî-
ñò³ òà çíàéäå ñâ³é âëàñíèé øëÿõ, º îáðàíîþ. Íà
éîãî äóìêó, öå îäíà ç íàéàêòóàëüí³øèõ ó ñó÷àñ-
íîìó ñóñï³ëüñòâ³ òåì.

Ïèñüìåííèê ïðàöþâàâ íàä òâîðîì óïðî-
äîâæ ï’ÿòè ðîê³â. Âàæêî â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàí-
íÿ, äî ÿêîãî ñàìå æàíðó ìîæíà â³äíåñòè äàíèé
ðîìàí. Ìèðîñëàâ íàçèâàº éîãî ì³ñòè÷íî-ôàí-
òàñòè÷íî-ïñèõîëîã³÷íèì, «òàêèì, ÿêèé º áëèçü-
êèì äëÿ êîæíîãî». Àâòîð ïîºäíàâ àâòîá³îãðà-
ô³÷í³ ìîìåíòè ç ëåãåíäàìè òà ð³çíîìàí³òíè-
ìè ì³ôîëîã³÷íèìè ³ñòîð³ÿìè. Øèðîêîþ º ïðîá-
ëåìàòèêà òâîðó: ëþäñüêèé åãî¿çì, â³÷í³ñòü, ñåíñ
æèòòÿ, ïðèçíà÷åííÿ ëþäñòâà, ñàìîâèçíà÷åííÿ
îñîáèñòîñò³, ðîë³ êîõàííÿ ó æèòò³ ëþäèíè, åêî-
ëîã³¿ òîùî.

Ðîìàí ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè ÷àñòèíè.
Ïåðøà ðîçïîâ³äàº ïðî âíóòð³øí³ ïåðåæèâàí-
íÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ — Îëåãà ³ éîãî êîõàíî¿ ²ðè-
íè. Äî ðå÷³, âæå ï³ñëÿ íàïèñàííÿ êíèãè Ìèðî-
ñëàâ çóñòð³â ñâîþ ìàéáóòíþ äðóæèíó, ñàìå òà-
êó, ÿêó îïèñàâ ó êíèç³, òàêîæ ²ðèíó. Âîíà ³ ïðà-
öþâàëà íàä äèçàéíîì «Îáðàíîãî». Äðóãà ÷àñ-
òèíà ïîâ’ÿçàíà ç äåðæàâîþ òà ðîëëþ ëþäèíè
ó í³é. Òðåòÿ æ º ôàíòàñòè÷íîþ, ïåðåïë³òàºòü-
ñÿ ç ëåãåíäàìè Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, äå éäåòüñÿ
ïðî â³÷í³ ö³ííîñò³ æèòòÿ.

Àâòîð ââàæàº: ÿêùî ëþäè çìîãëè ïîðèíó-
òè â åìîö³¿, ÿê³ â³í íàìàãàâñÿ ¿ì äîíåñòè, òî
êíèãà íàïèñàíà íåäàðìà. Â³í õî÷å, àáè ÷èòà÷³
òÿãíóëèñü äî ÷îãîñü ñâ³òëîãî ³ ùèðîãî. «100
â³äò³íê³â äîáðà» — íàçâà îäíîãî ³ç ðîçä³ë³â
ðîìàíó �

100 â³äò³íê³â 
äîáðîòè 
Ìèðîñëàâà Áóã³ðà
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