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Ó ñòîëèö³ ïðîâåäóòü
àðò-ìàðàôîí «Êðàïë³
äîáðà»

Ñüîãîäí³ î 18.00 ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ
â³äáóäåòüñÿ äîáðî÷èííèé êîíöåðò íà
ï³äòðèìêó ðîäèí, ÿê³ âòðàòèëè ãîäó-
âàëüíèêà âíàñë³äîê âîºííèõ ä³é íà
ñõîä³ Óêðà¿íè.

Â àðò-ìàðàôîí³ «Êðàïë³ äîáðà»
â³çüìóòü ó÷àñòü ïîíàä 20 âèêîíàâö³â
àâòîðñüêî¿ ï³ñí³ ç äåâ’ÿòè êðà¿í. Ãîñò³
âå÷îðà ìàòèìóòü çìîãó ïîæåðòâóâà-
òè êîøòè, ÿê³ çãîäîì íàä³éäóòü íà ðà-
õóíêè ñ³ìåé çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
àáî äîëó÷èòèñÿ äî áëàãîä³éíî¿ ïëàò-
ôîðìè «Ëþäè äîïîìàãàþòü ëþäÿì».

²í³ö³àòîðàìè çàõîäó ñòàëè äâîº êè-
ÿí, ÿê³ íèí³ ìåøêàþòü â Àìåðèö³. Öå
ï³äïðèºìåöü Ïåòðî Òþòþííèê ³ ïåäà-
ãîã Îëåêñàíäð Êîëòóíîâ, êîòð³ ïîáëè-
çó Íüþ-Éîðêà çàñíóâàëè êëóá áàðä³â-
ñüêî¿ ï³ñí³ «Ìàíäð³âíèêè», óëàøòîâó-
þòü ôåñòèâàë³, à òåïåð âèð³øèëè äî-
ïîìîãòè ð³äí³é Óêðà¿í³.

Óò³ì «Êðàïë³ äîáðà» — öå íå ëèøå
ãàðíà íàãîäà ïîñëóõàòè ìóçèêàíò³â, à
é äîïîìîãòè òèì, õòî öüîãî ïîòðåáóº.
Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â óíàñë³äîê áîéî-
âèõ ä³é â Óêðà¿í³ ñèðîòàìè ëèøèëèñÿ
ïîíàä 1 500 ä³òåé. Ïëàòôîðìà «Ëþäè
äîïîìàãàþòü ëþäÿì» îäí³ºþ ç ïåðøèõ
ïî÷àëà íàäàâàòè äîïîìîãó ðîäèíàì
çàãèáëèõ ãåðî¿â.Ñüîãîäí³ âîíà îï³êóº-
òüñÿ 163 ñ³ì’ÿìè,ÿê³ âèõîâóþòü 179 ä³ò-
ëàõ³â.Óïðîäîâæ ðîêó äëÿ íèõ âäàëîñÿ
ç³áðàòè ïîíàä 2,5 ìëí ãðí.

Ùîá ëþäè íå çàáóâàëè ö³ ñ³ì’¿, ï³ä
÷àñ áàðä³âñüêîãî àðò-ìàðàôîíó êîæåí
îòðèìàº ñåðäå÷êî, ùî ñêëàäàºòüñÿ â
êðàïëèíó. Íà íüîìó áóäóòü íàïèñàí³
³ìåíà çàãèáëîãî âî¿íà òà éîãî ä³òåé.Íà
êîíöåðò³ êîæåí îõî÷èé ìàòèìå çìîãó
âçÿòè ÿêóñü ðîäèíó ï³ä ñâ³é ïàòðîíàò.
Îêð³ì Êèºâà, áëàãîä³éíèé àðò-ìàðà-
ôîí â³äáóäåòüñÿ 2 ëèïíÿ â Æèòîìèð³,
à 3 ëèïíÿ—ó çàìêó-ìóçå¿ «Ðàäîìèñëü».

Êèÿíàì ïîâåðíóëè 
çåìëþ âàðò³ñòþ 
ïîíàä 5,5 ìëí ãðí

Êè¿âñüêîþ ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ ¹ 3
çàáåçïå÷åíî ïîâíå âèêîíàííÿ ð³øåí-
íÿ ñóäó ùîäî ïîâåðíåííÿ ñòîëè÷í³é
ãðîìàä³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,22 ãà âàð-
ò³ñòþ ïîíàä 5,5 ìëí ãðí íà âóë. Äðàé-
çåðà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, âêàçàíèé íàä³ë ñà-
ìîâ³ëüíî çàéíÿâ ïðèâàòíèé ï³äïðè-
ºìåöü äëÿ ðîçì³ùåííÿ àâòîñòîÿíêè
òà òîðãîâåëüíîãî íàìåòó, äå çä³éñíþ-
âàëàñÿ ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü.

Ó çâ’ÿçêó ³ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåí-
íÿìè ïðîêóðàòóðà íà çàõèñò ³íòåðåñ³â
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà ïðåä’ÿâè-
ëà ïîçîâ äî ñóäó ùîäî ïîâåðíåííÿ
âêàçàíî¿ çåìë³ ç íåçàêîííîãî êîðèñòó-
âàííÿ.Ñóä çàäîâîëüíèâ âèìîãè ïðîêó-
ðàòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íàðàç³ òåðèòîð³þ â ïðèìóñîâîìó
ïîðÿäêó çâ³ëüíåíî â³ä çàçíà÷åíèõ îá’ºê-
ò³â òà ïîâåðíóòî ãðîìàä³.Òðèâàþòü ðî-
áîòè ç ïðèâåäåííÿ ¿¿ ó íàëåæíèé ñòàí.

íîâèíè

ÄÈÂÎÂÈÆÍÓ ï³ñíþ Êâ³òêè Ö³-
ñèê «Äå òè òåïåð?» âèêîíàëà ó ñå-
ñ³éí³é çàë³ äîáðå çíàíà, âñ³ìà øà-
íîâàíà é óëþáëåíà, âî³ñòèíó íà-
ðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Í³íà Ìàò-
â³ºíêî. Çà ìèòü äî öüîãî ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ï³ä ñõâàëüí³
îïëåñêè äåïóòàò³â, âðó÷èâ ¿é â³ä-
çíàêó ïðî ïðèñâîºííÿ âèñîêîãî
çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
Êèºâà».

«ß ëþáëþ ñâîº ì³ñòî, äáàþ ïðî
íüîãî. Áàæàþ âàì áóòè ëþäÿíèìè
³ ðóéíóâàòè ñòàð³ çàêîðåí³ë³ ñõåìè.
Ðàçîì áóäåìî ðîáèòè íàøå ì³ñòî
ïðåêðàñíèì», — çâåðíóëàñÿ ñï³â-
à÷êà äî äåïóòàò³â Êè¿âðàäè.

«À ìè äóæå ëþáèìî âàñ, — âè-
ñëîâèâ çàãàëüí³ ïî÷óòòÿ äåïóòàò³â
ìåð ñòîëèö³, ï³äíîñÿ÷è ïîïóëÿð-
í³é âèêîíàâèö³ ðîçê³øíèé áóêåò
áîðäîâèõ òðîÿíä. — Ñüîãîäí³ âà-
øà ï³ñíÿ çàðÿäèëà íàñ íà ïë³äíó
ðîáîòó».

² ñïðàâä³,ó÷îðà äåïóòàòè ïîïðà-
öþâàëè äîñèòü ïë³äíî, îáãîâî-
ðèâøè ÷èìàëî âàæëèâèõ äëÿ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà äîêóìåíò³â.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Àíäð³ÿ Ñòðàíí³êîâà, ï³ñëÿ
òðèâàëî¿ ïåðåðâè ñåñ³ÿ ôàêòè÷íî
â³äíîâèëà ñâîþ ðîáîòó ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³. «Ñüîãîäí³ âæå º êîí-
ñåíñóñ ì³æ ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè
³ º âîëÿ âñ³õ ïðîäîâæóâàòè ðîáî-
òó. Äî òîãî æ, ïðîäîâæóâàòè ¿¿ íå
ôîðìàëüíî, à ïðîäóêòèâíî ³ êîíñ-
òðóêòèâíî», — çàçíà÷èâ äåïóòàò.

Òàê, âëàñíå, ³ ñòàëîñÿ. Ðîçïî-
÷àëîñÿ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ç âíå-
ñåííÿ çà ïîäàííÿì ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â æèòòº-
âî íåîáõ³äíîãî ³ ïî-ñïðàâæíüî-
ìó áîëþ÷îãî äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëü-
øîñò³ êèÿí ïèòàííÿ ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â.

«Äâ³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè — ç æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
òà ñàìîâðÿäóâàííÿ — ï³äòðèìà-
ëè òàêå, ³í³ö³éîâàíå ìíîþ, çâåð-
íåííÿ. ² ÿ çâåðòàþñÿ äî äåïóòà-
ò³â: ïåðåêîíàíèé, ùî öå ð³øåííÿ
Êè¿âðàäà ïîâèííà ï³äòðèìàòè îä-
íîãîëîñíî»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî .

Íåâ³äêëàäí³ñòü ðîçãëÿäó öüî-
ãî ïèòàííÿ, â³äçíà÷èâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà, ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ëþäè ³ òàê ëåäü âèæèâàþòü. À
ïîäàëüøå çðîñòàííÿ ö³í ³ òàðè-
ô³â íà ÆÊÏ áåç ³íäåêñàö³¿ çàðïëàò
³ ïåíñ³é çóìîâèòü ó ñòîëèö³ ³ çàãà-
ëîì â Óêðà¿í³ êðèçó íåïëàòåæ³â.
Çà ñëîâàìè ìåðà ³ äåïóòàò³â, òà-
êà ñèòóàö³ÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî
êîëàïñó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿
ñôåðè.

«Ó íàñ âæå ï³ä çàãðîçîþ ï³ä-
ãîòîâêà äî íàñòóïíîãî îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó!—íàãîëîñèâ ïàí Êëè÷-
êî. — Òîìó ìè ïîâèíí³ çðîáèòè

âñå, ùîá óíåìîæëèâèòè çðîñòàí-
íÿ òàðèô³â áåç ³íäåêñàö³¿ çàðïëàò
³ ïåíñ³é. Âïðîâàäèòè äëÿ íàñåëåí-
íÿ òàðèôè, íà ñïëàòó ÿêèõ ëþäè
âèòðà÷àòèìóòü íå á³ëüøå 15-òè
â³äñîòê³â ñóêóïíîãî äîõîäó ñåðåä-
íüîñòàòèñòè÷íî¿ ñ³ì’¿...»

Ï³ñëÿ íåòðèâàëèõ äåáàò³â çà
ó÷àñòþ äåïóòàò³â óñ³õ ôðàêö³é áåç
âèíÿòêó, ïåâíîãî áàæàííÿ îêðåìèõ
ç íèõ ç’ÿñóâàòè äëÿ ñåáå ðåàëüíå
çíà÷åííÿ âæèòîãî ìåðîì òåðì³-
íó — «ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íà ñ³ì’ÿ»,
äåïóòàòè Êè¿âðàäè ç ïåðøî¿ æ
ñïðîáè óõâàëèëè çâåðíåííÿ äî
Ïàðëàìåíòó òà óðÿäó ùîäî íåïðè-
ïóñòèìîñò³ çðîñòàííÿ ö³í òà òà-
ðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè áåç ³íäåêñàö³¿ ðîçì³ðó çà-
ðîá³òíèõ ³ ïåíñ³é. Çà òàêå ð³øåí-
íÿ ïðîãîëîñóâàâ 91 äåïóòàò.

Ó êîíòåêñò³ òåàòðàë³çîâàíîãî
ì³òèíãó ïåðåä ñò³íàìè ÊÌÄÀ ³
âèìîã ãðîìàäñüêîñò³ ñòîëèö³, ï³ä
÷àñ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè Â³òàë³é
Êëè÷êî ïî³íôîðìóâàâ äåïóòàò³â,
ùî âæå ï³äïèñàâ â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ðî-
áî÷î¿ ãðóïè ùîäî íàïðàöþâàí-
íÿ äîðîæíüî¿ êàðòè äëÿ ðîçøè-
ðåííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ â ì³ñò³. Ìåð â³äçíà÷èâ, ùî äî
¿¿ ñêëàäó óâ³éäóòü ïðåäñòàâíèêè

âñ³õ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿â-
ðàäè.

«Ïðî ñòâîðåííÿ òàêî¿ ðîáî÷î¿
ãðóïè ìè äîìîâèëèñÿ íà ïîãîäæó-
âàëüí³é ðàä³ êåð³âíèê³â ôðàêö³é.
Ðîáî÷à ãðóïà ïîâèííà íàïðàöþ-
âàòè äîðîæíþ êàðòó äëÿ ðîçøè-
ðåííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â ñòîëèö³. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî
òå, ÿêèì ñàìå ìàº áóòè àëãîðèòì
ñòâîðåííÿ ðàéîííèõ ðàä ó Êèºâ³»,
— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ùå îäíèì âàæëèâèì ïèòàí-
íÿì, ùî îáãîâîðþâàëîñÿ â ñåñ³é-
í³é çàë³ ³ çáóðèëî ÷àñòèíó ñòîëè÷-
íî¿ ãðîìàäè, ñòàëà ³íôîðìàö³ÿ ó
ÇÌ² ïðî ñïàëåííÿ ó Êèºâ³ ÷àñòè-
íè ñì³òòÿ ç³ Ëüâîâà. ßê çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî, öå íå ñïðè÷èíÿº
íåãàòèâíîãî âïëèâó íà åêîëîã³÷-
íó ñèòóàö³þ â ñòîëèö³. Çà éîãî ñëî-
âàìè, â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ñì³ò-
òÿ, ùî ñïàëþþòü íà çàâîä³ «Åíåð-
ã³ÿ» ùîäîáè, ëüâ³âñüê³ òâåðä³ ïî-
áóòîâ³ â³äõîäè ñòàíîâëÿòü ëèøå
òðîõè á³ëüøå 15-òè â³äñîòê³â. Çà
âèñíîâêàìè ÑÅÑ, âèêèäè â ïîâ³ò-
ðÿ â³äïîâ³äàþòü íàö³îíàëüíèì
íîðìàì ³ ñêëàäàþòü 38 % â³ä ãðà-
íè÷íèõ. Òîæ òàê³ ïîêàçíèêè, çà
ñëîâàìè î÷³ëüíèêà ñòîëèö³, íå ìà-
þòü íåãàòèâíîãî âïëèâó íà åêî-
ëîã³÷íó ñèòóàö³þ â ì³ñò³ �

Çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè
ðîçïî÷àëîñÿ ç ï³ñí³ 
� Ó âèêîíàíí³ Í³íè Ìàòâ³ºíêî âîíà ñòàëà ÷óòòºâèì êàìåðòîíîì íàëàøòóâàííÿ 

äåïóòàò³â íà ïðèéíÿòòÿ âàæëèâèõ äëÿ êèÿí ð³øåíü

Íèí³øíÿ ñåñ³ÿ áóëà
îñîáëèâà íå ëèøå ç îã-
ëÿäó íà òå, ùî ïåâíèì
÷èíîì ïðîäîâæóâàëà
ïîïåðåäíþ, ùî äå-ôàê-
òî ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
Êè¿âðàäè â³äêðèâàëà
ñâîºþ ï³ñíåþ Í³íà Ìàò-
â³ºíêî, à ïåðåä ñò³íàìè
ìåð³¿ áóâ âëàøòîâàíèé
âåëåëþäíèé òåàòðàë³-
çîâàíèé ì³òèíã îêðå-
ìèõ ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é ñòîëèö³. Áóëè é
³íø³ îçíàêè ¿¿ çíà÷óùî-
ñò³ é îñîáëèâîñò³.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà ï³ä ñõâàëüí³ îïëåñêè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ìåð ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî âðó÷èâ íàðîäí³é àðòèñòö³ Óêðà¿íè Í³í³ Ìàòâ³ºíêî
â³äçíàêó ïðî ïðèñâîºííÿ âèñîêîãî çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Êèºâà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

№
п/п Заходи Відповідальні особи Термін

виконання

1.

Організаційно�правові заходи щодо
забезпечення приміщенням для
проведення районних громадських
слухань (актова зала Київського
університету імені Бориса Грінченка, 13�б

Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація (Цибульщак О.Л.) до 10.06.2016

2.

Підготовка інформаційних матеріалів до
районних громадських слухань з
питання створення безбар'єрного
середовища та універсального дизайну
в Оболонському районі м.Києва

Ініціативна група з проведення громадських
слухань (Цвігун В.А.) спільно з Оболонською
районною в місті Києві державною адміністрацією
(Цибульщак О.Л.)

до 03.06.2016

3. Підготовка порядку денного районних
громадських слухань

Ініціативна група з проведення громадських
слухань (Цвігун В.А.) спільно з Оболонською
районною в місті Києві державною адміністрацією
(Цибульщак О.Л.)

до 03.06.2016

4.

Підготовка необхідних матеріалів для
інформування громадськості через
засоби масової інформації про
проведення районних громадських
слухань з питань створення
безбар'єрного середовища та
універсального дизайну в
Оболонському районі м. Києва

Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація (Цибульщак О.Л.) 
Департамент суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (Хонда М.П.)

до 06.06.2016

5.

Опублікування повідомлення про
проведення районних громадських
слухань з питання створення
безбар'єрного середовища та
універсального дизайну в
Оболонському районі м. Києва в газеті
Київської міської ради "Хрещатик", а
також на Єдиному веб�порталі
територіальної громади м. Києва,
офіційному веб�сайті Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Керуючий справами секретаріату Київської
міської ради (Хацевич І.М.) 
Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація (Цибульщак О.Л.) 
Департамент суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (Хонда М.П.)

до 06.06.2016

6.
Підготовка і направлення запрошень до
участі в районних громадських
слуханнях

Ініціативна група з проведення громадських
слухань (Цвігун В.А.) 
Керуючий справами секретаріату Київської
міської ради (Хацевич І.М.) 
Департамент суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (Хонда М.П.)

до 10.06.2016

7.
Забезпечення аудіо� та/або відеозапису
проведення районних громадських
слухань (за необхідності)

Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація (Цибульщак О.Л.) 16.06.2016

8.

Забезпечення організації охорони
громадського порядку
правоохоронними органами під час
проведення громадських слухань

Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація (Цибульщак О.Л.) 16.06.2016

9. Визначення головуючого та секретаря
громадських слухань

Ініціативна група з проведення громадських
слухань (Цвігун В.А.) 16.06.2016

Про проведення громадських слухань з питання створення
безбар'єрного середовища та універсального дизайну 

в Оболонському районі міста Києва
Розпорядження № 496 від 27 травня 2016 року

Відповідно до статті 13, пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", статті 13 Закону України "Про столицю України – місто+герой Київ", рішення Київської міської
ради від 08 жовтня 2015 року № 120/2023 "Про затвердження Порядку організації громадських слухань в місті
Києві", статті 13 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 28 березня 2002 року № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого
2005 року №14/5, враховуючи повідомлення ініціативної групи Оболонського району м. Києва, що зареєстроване
в Київській міській раді 23 травня 2016 року за № 08/КО+6370, та з метою належної організації проведення
громадських слухань:

1.�Провести�16�червня�2016�ро���о�18.00�в

приміщені�а�тової�зали�Київсь�о�о��ніверситет�

імені�Бориса�Грінчен�а�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Маршала�Тимошен�а,�13-б,�за�ініціативою

членів�територіальної��ромади�міста�Києва,

районні��ромадсь�і�сл�хання�з�питання�створення

безбар'єрно�о�середовища�та��ніверсально�о

дизайн��в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

2.�Затвердити�План�заходів�з�ор�анізації

під�отов�и��ромадсь�их�сл�хань�з�питання

створення�безбар'єрно�о�середовища�та

�ніверсально�о�дизайн��в�Оболонсь�ом��районі

міста�Києва,�що�додається.

3.�Визначити��ер�ючо�о�справами�се�ретаріат�

Київсь�ої� місь�ої� ради� Хацевича� І.М.� та

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�відповідальними�за

ор�анізаційно-методичн��під�отов����ромадсь�их

сл�хань�з�питання�створення�безбар'єрно�о

середовища�та��ніверсально�о�дизайн��в

Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

4.�Затвердити�списо��осіб,�що�запрош�ються

на��ромадсь�і�сл�хання�з�питання�створення

безбар'єрно�о�середовища�та��ніверсально�о

дизайн��в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва,�що

додається.

5.�Інформацію�про�проведення��ромадсь�их

сл�хань�з�питання�створення�безбар'єрно�о

середовища�та��ніверсально�о�дизайн��в

Оболонсь�ом��районі�міста�Києва�оп�блі��вати

в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хрещати�"�та

на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади

міста�Києва.

6.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о

�олови�–�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради

Про�опіва�В.В.

Київський міський голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

27.05.2016�№�496

План заходів з організації підготовки громадських слухань з питання
створення безбар’єрного середовища та універсального дизайну в

Оболонському районі міста Києва

10. Реєстрація учасників районних
громадських слухань

Ініціативна група з питань проведення
громадських слухань (Цвігун В.А.) 16.06.2016

11. Складання протоколу за результатами
районних громадських слухань

Ініціативна група з питань проведення
громадських слухань (Цвігун В.А.) 
Оболонська районна в місті Києві державна
адміністрація (Цибульщак О.Л.)

до 21.06.2016

12. 

Оприлюднення протоколу та пропозицій
районних громадських слухань на
Єдиному веб�порталі територіальної
громади м.Києва

Керуючий справами секретаріату Київської
міської ради (Хацевич І.М.) до 24.06.2016

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

27.05.2016�№�496

Список осіб, що запрошуються на громадські слухання з питання створення
безбар'єрного середовища та універсального дизайну в Оболонському

районі міста Києва
Клич�о Київсь�ий�місь�ий��олова

Віталій�Володимирович�

Бо�атов Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Костянтин�Володимирович

Веремєєн�о Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Оль�а�Леонідівна

Костен�о Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Людмила�Василівна

Коч�р Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Марина�Анатоліївна

Михайлен�о Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Владислав�Оле�ович

Ни�ора� Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Ірина�Петрівна

Поживанов Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Оле�сандр�Михайлович

Приходь�о Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Наталія�І�орівна

Свириден�о Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Ганна�Ві�торівна

Старовойт Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Володимир�Ми�олайович

Т�рець Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради

Владислав�Володимирович

Дончен�о

Тетяна�Ми�олаївна

Кри��нов

Юрій�Володимирович

Марчен�о

Олена�Львівна

Попова

Діана�Оле�івна

Фіданян

Олена�Гри�орівна

Циб�льща�
Оле�сандр�Леонідович

Болохов
Сер�ій�Леонідович

Вахнюж
Наталія�Ми�олаївна

Голов�о
Оле�сандр�Оле�сійович

Клебанова
Олена�Борисівна

Дире�тор�Департамент��охорони�здоров'я

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

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

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и
ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Дире�тор�Департамент��з�питань�архіте�т�рно-
б�дівельно�о��онтролю�міста�Києва�ви�онавчо�о
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої
державної�адміністрації)

Дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої
державної�адміністрації)

Дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді
та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої
ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Голова�Оболонсь�ої�районної���місті�Києві
державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Оболонсь�ої�районної���місті
Києві�державної�адміністрації

Начальни���правління�освіти�Оболонсь�ої
районної���місті�Києві�державної�адміністрації

Начальни���правління�б�дівництва,�архіте�т�ри
та�земле�орист�вання�Оболонсь�ої�районної��
місті�Києві�державної�адміністрації

Начальни���правління�праці�та�соціально�о
захист��Оболонсь�ої�районної���місті�Києві
державної�адміністрації
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Не�расова

Мар'яна�Анатоліївна

Тю�ачова

Оль�а�ІОріївна

Дмитрієва Дире�тор�Центр��соціальних�сл�жб�для�сім'ї,

Олена�Ми�олаївна дітей�та�молоді

Начальни���правління�охорони�здоров'я

Оболонсь�ої�районної���місті�Києві�державної

адміністрації

Начальни��відділ��з�питань�вн�трішньої�політи�и

та�зв'яз�ів�з��ромадсь�істю�Оболонсь�ої�районної

��місті�Києві�державної�адміністрації
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Спіріна Дире�тор�Центр��соціально-психоло�ічної

Людмила�Петрівна реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональними

обмеженнями�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва

Шабельні�ов Начальни��КП�"Шляхово-е�спл�атоційне

Валерій�Михайлович �правління�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них

Оболонсь�о�о�район�"

Керівник апарату В.Бондаренко

За�інчення
додат��
до
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради
від
26�травня�2016�ро���№367/367�

Почато�
�
номері
за
24
червня
2016
р.

448
Розподільчі теплові мережі ЦО та ГВП від ТК�2 до ж/б на вул.
Мостицькій, 6; ЦО� діаметр 80,0 мм, довжина 25,0 м; ГВП� діаметр
57,0 мм, довжина 25,0 м, інв. №ЖТЕ�10300004651/000

1982 627,27 389,88 Акт на списання основних
засобів від 01.12.2013 №3

Після реконструкції зарахована до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Мостицькій

449
Розподільча теплова мережа ГВП від ТК�202�1/1 до ж/б на вул.
Майорова, 5; котельня "Мінське шосе" на вул. Рокоссовського, 8�Б, інв.
№ЖТЕ�10300532804/000

1984 871 125,10 19 514,92 Акт на списання основних
засобів від 14.02.2014 №11

Після реконструкції зарахована до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Рокоссовського

450 Розподільча теплова мережа ЦО від ж/б на вул. Полупанова, 15 до ТК�
10; котельня на вул. Макіївській, 4�Б, інв. №ЖТЕ�10300517013/000 1984 13049,35 62,92 Акт на списання основних

засобів від 06.02.2014 №1
Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Полупанова

451 Розподільча теплова мережа ЦО від ТК�10 до ж/б на вул. Полупанова,
17; котельня на вул. Макіївській, 4�Б, інв. №ЖТЕ�10300517012/000 1984 5 892,85 195,68 Акт на списання основних

засобів від 06.02.2014 №2
Псля реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Полупанова

452 Магістральна теплова мережа ЦО від ТК�9 до ТК�11 на вул. Толупанова,
17; котельня на вул. Макіївській, 4�Б, інв. №ЖТЕ�10300561103/000 1985 16 788,97 2 312,24 Акт на списання основних

засобів від 06.02.2014 №3
Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Полупанова

453 Розподільча теплова мережа ЦО від ТК�11 до ж/б на вул. Полупанова,
13; котельня на вул. Макіївській, 4�Б, інв. №ЖТЕ�10300517014/000 1984 1 813,43 197,80 Акт на списання основних

засобів від 06.02.2014 №4
Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Полупанова

454
Магістральна теплова мережа ЦО від ТК�11 до ТК�12 на вул.
Полупанова, 17; котельня на вул. Макіївській, 4�Б, інв. №ЖТЕ�
10300561104/000

1985 13 567,42 1 334,28 Акт на списання основних
засобів від 06.02.2014 №5

Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Полупанова

455 Розподільча теплова мережа ЦО від ТК�12 до ж/б на вул. Полупанова,
11; котельня на вул. Макіївській, 4�Б, інв. №ЖТЕ�10300517016/000 1984 18 647,64 116,76 Акт на списання основних

засобів від 06.02.2014 №6
Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Полупанова

456 Розподільча теплова мережа ЦО від ТК�12 до ж/б на вул. Полупанова,
9; котельня на вул. Макіївській,4�Б, інв. №ЖТЕ�10300517015/000 1984 2 629,65 113,24 Акт на списання основних

засобів від 06.02.2014 №7
Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Полупанова

457
Розподільчі теплові мережі ЦО та ГВП від БН на вул. Рокоссовського, 
2�б до ТК�202�1, котельня "Мінське шосе" на вул. Рокоссовського, 8�Б,
інв. №ЖТЕ�10300532801/000

1984 24 406,59 910,00 Акт на списання основних
засобів від 03.03.2014 №12

Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Рокоссовського

458
Розподільчі теплові мережі ЦО та ГВП від ТК�202�1 до ТК�202�2;
котельня "Мінське шосе" на вул. Рокоссовського, 8�Б, інв. №ЖТЕ�
10300532805/000

1984 89 398,51 3 280,56 Акт на списання основних
засобів від 03.03.2014 №13

Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Рокоссовського

459
Розподільчі теплові мережі ЦО та ГВП від ТК�202�2 до ТК�202�3;
котельня "Мінське шосе" на вул. Рокоссовського, 8�Б, інв. №ЖТЕ�
10300532806/000

1984 347 018,73 13 000,00 Акт на списання основних
засобів від 03.03.2014 №14

Після реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Рокоссовського

460
Розподільчі теплові мережі ЦО та ГВП від ТК�202�3 до ТК�202�3/1;
котельня "Мінське шосе" на вул. Рокоссовського, 8�Б, інв. №ЖТЕ�
10300532812/000

1984 248 288,31 7 460,00 Акт на списання основних
засобів від 03.03.2014 №15

Після реконструкції зарахована до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП по вул. Рокоссовського

461
Розподільчі теплові мережі ЦО та ГВП від ТК�202�1/1 до вул.
Рокоссовського, 6�б; котельня "Мінське шосе" на вул. Рокоссовського,
8�Б, інв. №ЖТЕ�10300532803/000

1984 18 273,86 690,00 Акт на списання основних
засобів від 03.03.2014 №16

Псля реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Рокоссовського

462
Розподільчі теплові мережі ЦО та ГВП від ТК�202�5 до вул.
Рокоссовського, 2�а; котельня "Мінське шосе" на вул. Рокоссовського,
8�Б, інв. №ЖТЕ�10300532809/000

1984 5 949,84 260,00 Акт на списання основних
засобів від 03.03.2014 №17

Псля реконструкції зараховані до комунальної власності територіальної
громади м. Києва теплова мережа ЦО та ГВП на вул. Рокоссовського

463 Магістральна теплова мережа №1 РК "Воскресенка" від ТК 108 до ТК 113,
діаметр 500,0 мм, довжина 732,5 м, інв. №ТМ�10300002838/000 1980 966 096,69 20 638,76 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №1

Реконструкція відповідно до розпорядження КМДА від 21.08.2004 №1553.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
теплова мережа РК "Воскресенка"

464 Магістральна теплова мережа № 1 РК "Воскресенка" від ТК 113 до ТК 118,
діаметр 500,0 мм, довжина 493,0 м, інв. №ТМ�10300002839/000 1980 197 374,41 6 630,62 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №2

Реконструкція відповідно до розпорядження КМДА від 21.08.2004 №1553.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
теплова мережа РК "Воскресенка"

465 Магістральна теплова мережа №1 РК "Воскресенка" від ТК 8 до БН�55,
діаметр 200,0 мм, довжина 35,5 м, інв. №ТМ�10300002878/000 1980 6 761,73 653,43 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №3

Реконструкція відповідно до розпорядження КМДА від 21.08.2004 №1553.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
теплова мережа РК "Воскресенка"

466 Теплова мережа�2 ТЕЦ�4 від ТК 222/2 до ТК 222/2�1, діаметр 400,0 мм,
довжина 45,0 м, інв. №ТМ�10300002822/000 1974 47 945,37 11 641,75 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №4

Перекладена відповідно до рішення КМДА від 12.12.2006 №262/319.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
зовнішня теплова мережа

467 Капітальний ремонт теплової мережі�2 ТЕЦ�4 від ТК 222/2 до ТК 222/2�
1, діаметр 400,0 мм, довжина 45,0 м, інв. №ТМ�10300002822/999 1974 393 204,39 276 035,75 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №5

Перекладена відповідно до рішення КМДА від 12.12.2006 №262/319.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
зовнішня теплова мережа

468 Теплова мережа�2 ТЕЦ�4 від ТК 222/2�1 до ТК 222/2�1 Б, діаметр 400,0
мм, довжина 75,0 м, інв. №ТМ�10300002823/000 1974 66252,21 376,18 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №6

Перекладена відповідно до рішення КМДА від 12.12.2006 №262/319.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
зовнішня теплова мережа

469 Теплова мережа ТК 921/5�10 до ТК 921/5�10�3, діаметр 300,0 мм,
довжина 130,0 м, інв. №ТМ�10300003538/000 1997 127 765,24 38 291,23 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №7

Перекладена відповідно до рішення КМДА від 12.12.2006 №262/319.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
зовнішня теплова мережа

470 Теплова мережа ТК 921/5�10�9 до ТК 921/5�9�10 Братиславська, 5,
діаметр 150,0 мм, довжина 147,1 м, інв. №ТМ�10300014080/000 2001 57 492,36 26 059,07 Акт на списання основних

засобів від 04.04.2014 №8

Перекладена відповідно до рішення КМДА від 12.12.2006 №262/319.
Зарахована до комунальної власності територіальної громади м. Києва
зовнішня теплова мережа на вул. Братиславській

471 Кабельна лінія 10 кВ від ТП�58 до ТП�4540 (М5�МЗ), марка ААБ�Зх185,
довжина 284,0 м, інв. №КМ�10390001711/000 2006 2 491,90 862,20 Акт на списання основних

засобів від 01.06.2013 №1
Виведена з експлуатації в зв'язку з заміною схем електричних з'єднань. Не
придатна для подальшого використання за первісним призначенням

472
Ділянка кабельної лінії 0,4 кВ від ТП�5397 до щита адміністративної
будівлі на вул. Пугачова, 12/2, марка АВВГ 3x95+1x50, довжина 280,0
м, інв. №КМ�10324151399/011

1997 7 588,76 4 957,92 Акт на списання основних
засобів від 01.06.2013 №2

Виведена з експлуатації в зв'язку з заміною схем електричних з'єднань. Не
придатна для подальшого використання за первісним призначенням

473
Геплова мережа теплової магістралі №1 РК "Відрадний" на вул.
Лебедєва�Кумача, 7�В від ТК�133/11 до ТК�133/15, діаметр 600,0 мм,
довжина 288,7 м, інв. №ТМ�10300003535/000

1997 166 871,49 46 587,52 Акт на списання основних
засобів від 10.04.2014 №1

Потрапила під пляму забудови та демонтована відповідно до технічних
умов №19233

474 Димова труба котельні на вул. Кондратюка, 8 в Оболонському районі
м. Києва, інв. №ЖТЕ�10300001211/000 1986 140 225,28 41 748,00 Акт на списання основних

засобів від 11.02.2013 №76
Демонтовано згідно з розпорядженням КМДА від 07.09.2011 №1624 ПрАТ
"Енергополь�Україна" при реконструкції котельні

475 Будівля ТП�751, пров.Індустріальний, інв. № КМ�10324030089/000 1996 40 080,50 35 494,42 Акт на списання основних
засобів від 15.02.2013 №1

Виведена з експлуатації в зв'язку з заміною схем електричних з'єднань під
час будівництва КК "Київавтодор" транспортної розв'язки
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476 Обладнання ТП 1001 (панель лінійна ЩО�70 � 4 од.), інв. № КМ�
10412040573/000 2002 120 108,96 33 095,60 Акт на списання основних

засобів від 03.06.2013 №2
Фізичний та моральний знос. Виведена з експлуатації в зв'язку з заміною схем
електричних з'єднань

477 Димова труба (цегляна) на вул. Васильківській, 8�б, інв. № ЖТЕ�
10300027391/000 1972 269 998,18 23 908,40 Акт на списання основних

засобів від 07.05.2014 №9 Реконструкція теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"

478 Синхронний турбогенератор СТ.№1 ТВФ�120�2, інв. № ТЦ5�
10400020129/000 1971 4 665 125,24 65250,00 Акт на списання основних

засобів від 20.05.2014 №1 Виведено з експлуатації в зв'язку з фізичним та моральним зносом

479 Ділянка теплової мережі ЦО від ТК 250/3�1 а через 250/3�16 до ж/б на
вул. В. Кільцевій, 1�Г, інв. № ТРМ�10300400097/001 1983 6 449,81 119,92 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №13/43

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. В. Кільцевій

480
Ділянка теплової мережі ГВП від ТК 250/3�1а через 250/3�16 до
житлового будинку на вул.В. Кільцевій, 1�Г, інв. № ТРМ�
10300400098/001

1983 3 328,11 69,02 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №14/44

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул.Кільцева дорога

481 Ділянка теплової мережі ЦО від ТК до ж/б на вул.Кільцевій дорога, 1�
А, інв. № ТРМ�10300502209/000 2003 65 124,92 34 408,96 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №15/45

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул.Кільцева дорога

482 Ділянка теплової мережі ГВП від ТК до ж/б на вул.Кільцева дорога, 1�
А, інв. № ТРМ�10300502210/000 2012 65 122,07 34 102,99 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №16/46

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул.Кільцева дорога

483
Ділянка теплової мережі ЦО від ТК�1 (ТК�250/4) ч/з ТК�4 (ТК250/3�1Б)
до зовнішньої стінки ж/б на вул. Кільцева дорога, 3, інв. № ТРМ�
10300502381/000

2007 58 642,66 39 095,53 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №19/47

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул.Кільцева дорога

484
Ділянка теплової мережі ГВП від ТК�4 (ТК 250/3) через ТК�7 (ТК 250/3�
2) до зовнішньої стінки ж/б на вул.Кільцева дорога, 1, №ТРМ�
10300502383/000

2007 60 108,05 44 977,83 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №20/48

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул.Кільцева дорога

485 Ділянка теплової мережі ЦО від ЦТП до ж/б на вул. В.Кільцевій, 5, інв.
№ ТРМ�10300400095/000 1983 20 361,36 1 618,87 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №11/49

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. В. Кільцевій

486 Ділянка теплової мережі ГВП від ЦТП до ж/б на вул. В.Кільцевій, 5, інв.
№ ТРМ�10300400096/000 1983 18 820,69 603,37 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №12/50

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. В. Кільцевій

487
Ділянка теплової мережі ЦО від ТК�250/6 до зов.стінки ж/б по
вул.Кільцева дорога, 5�а, діаметр � 2x89, довжина �8 м,
інв. № ТРМ�10300502357/000

2007 4 290,72 2 282,72 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №17/51

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул.Кільцева дорога

488
Ділянка теплової мережі ГВП від ТК�250/6 до зов.стінки ж/б по вул.
Кільцева дорога, 5�а, діаметр � 89/57, довжина �8 м, 
інв. № ТРМ�10300502358/000 o

2007 3 565,63 2 282,72 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №18/52

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул.Кільцева дорога

489 Ділянка теплової мережі ГВП від ЦТП до ж/б на вул. В.Кільцевій, 5�Е,
інв. № ТРМ�10300400093/000 1983 157 858,42 382,08 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №9/53

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. В. Кільцевій

490 Ділянка теплової мережі ЦО від ЦТП до ж/б на вул. В.Кільцевій, 5�Е,
№ТРМ�10300400094/000 1983 45 990,25 1 559,33 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №10/54

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. В. Кільцевій

491
Ділянка теплової мережі ГВП від ТК�5 (ТК�250/3�1 Б) через ТК�6 (ТК�
250/3�2Б) до зовнішньої стінки ж/б на вул. Г.Барського, 3, 
інв. № ТРМ�10300502379/000

2007 37 740,80 25 121,64 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №21/55

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Г.Барського

492
Теплова мережа ЦО від ТК�5ГГК�250/3�1Б) ч/з ТК�6 (ТК�250/3�2Б) до
зовнішньої стінки ж/б на вул. Г.Барського, 3, інв. №ТРМ�
10300502380/000

2007 37 790,29 25 100,19 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №22/56

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Г.Барського

493 Магістральні теплові мережі ЦО від ТК�3 до ТК�4; котельні на просп.
Перемоги, 75/2, інв. №ЖТЕ�1О30ООО3334/000 1957 1 067,30 685,48 Акт на списання основних

засобів від 03.04.2014 №6/57

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на просп. Перемоги

494
Розподільчі теплові мережі ЦО від ТК�4 до ж/б на просп. Перемоги,
75/2 (ввод №1), котельні на просп. Перемоги, 75/2. інв. № ЖТЕ�
10300003337/001

1957 1 647,26 54,92 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №5/58

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на просп. Перемоги

495
Розподільчі теплові мережі ЦО від ТК�4 до ж/б на просп. Перемоги,
75/2 (ввод №2), котельні на просп. Перемоги, 75/2, інв. № ЖТЕ�
10300003337/002

2011 4 172,99 139,49 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №8/59

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на просп. Перемоги

496
Магістральні теплові мережі від ТК�3 до ТК�5 до стіни ж/б №77/1 на
просп. Перемоги, котельні на просп. Перемоги, 75/2, інв. №
ЖТЕ:10300028172/000

2007 4 132,65 2 937,88 Акт на списання основних
засобів від 03.04.2014 №7/60

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на просп. Перемоги

497 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від БН71 до ТК�13 на вул.
Приозерній, 2�Б, інв. № ТРМ�10300500259/000 1982 4 552,87 485,10 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №24

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

498 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�13 до ТК�14 до ТК�15 на
вул. Приозерній, 2�А, інв. № ТРМ�10300500260/000 1982 25 301,28 2 368,40 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №25

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

499 Теплова розподільча мережа ГВП від ТК�14 до ж/б на вул. Приозерній,
4�А, інв. № ТРМ�10300502170/000 2001 26 706,35 12 204,10 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №26

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

500 Теплова розподільча мережа ЦО від ТК�14 до ж/б на вул. Приозерній,
4�А, інв. №ТРМ�10300502171/000 2002 25 679,27 9 509,00 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №27

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

501 Теплова розподільча мережа ГВП від ТК�310/11�15 до зовнішньої стінки
ж/б на вул. Приозерній, 4, інв. № ТРМ�10300401551/000 2004 5 685,81 4 428,50 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №28

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

502 Теплова розподільча мережа ЦО від ТК�310/11�15 до зовнішньої стінки
ж/б на вул. Приозерній, 4, інв. № ТРМ�10300401552/000 2004 5 933,12 4 576,10 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №29

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

503 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�15 до житлового будинку
на вул. Приозерній, 2�Б, інв. № ТРМ�10300500261/000 1982 32 289,00 1 103,30 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №30

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

504 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�13 до ТК�12 на вул.
Приозерній, 2�Б, інв. № ТРМ�10300500262/000 1982 26 652,03 1 911,70 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №31

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

505 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�12 до ТК�11 на вул.
Приозерній, 2�Б, інв. № ТРМ�10300500263/000 1982 27 159,40 2 195,10 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №32

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

506 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�11 до ж/б на вул.
Приозерній, 6�А, інв. №ТРМ�10300500264/000 1982 3 400,19 110,10 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №33

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

507 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�11 до ТК�10 на вул.
Приозерній, інв. № ТРМ�10300500265/000 1982 33 463,10 2 016,70 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №34

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

508 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�10 до ж/б на вул.
Приозерній, 6�А, інв. № ТРМ�10300500266/000 1982 3 400,19 110,10 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №35

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

509 Теплова мережа ЦО від ж/б на вул.Приозерній, 8�Б до ТК�10, інв.
№ТРМ�10300502114/000 2000 34 457,96 20 211,20 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №36

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

510 Теплова мережа ГВП від ж/б на вул.Приозерній, 8�Б до ТК�10, інв. №
ТРМ�10300502115/000 2000 56 994,44 22 044,50 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №37

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою
"Київенерго" введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності
територіальної громади м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній
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511 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�10 до ТК�9 
на вул. Приозерній, інв. № ТРМ�10300500267/000 1982 27 768,12 1 141,60 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №38

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

512 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�9 до житлового
будинку на вул. Приозерній, 8�А, інв. № ТРМ�10300500268/000 1982 13 504,61 615,00 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №39

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

513 Теплові розподільчі мережі ЦО та ГВП від ТК�9 до ТК�8 
на вул. Приозерній, 2�Б, інв. № ТРМ�10300500269/000 1982 44 455,25 1 913,30 Акт на списання основних

засобів від 07.04.2014 №40

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Приозерній

514
Теплові розподільчі мережі ЦО від зовнішньої стіни на
вул.Почайнинській, 62 до ж/б на вул. Почайнинській, 64, 
інв. № ТРМ�10300307564/000

2007 14 890,43 12 258,67 Акт на списання основних
засобів від 10.07.2014 №68

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Почайнинській

515
Теплові розподільчі мережі центрального опалення від ТК�128/4а�
3 до ІТП на вул. Почайнинській, 62/64 інв. № ТРМ�
10300102411/000

1963 4 545,32 72,14 Акт на списання основних
засобів від 10.07.2014 №69

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Почайнинській

516 Теплова мережа ТМ�2 від ТК�207/4 до ТК�207/4�1 від СТ�2 на
просп. Московському та вул.Єрмака, інв. № ТМ�10300001585/000 1971 208 532,90 6 235,71 Акт на списання основних

засобів від 15.07.2014 №64

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу по просп. Московському та вул.Єрмака

517 Теплова мережа ТМ�2 від ТК�207/5 до ТК�207/6 від СТ�2 на
просп.Московському та вул.Єрмака, інв. № ТМ�10300001589/000 1972 255 783,81 9 456,74 Акт на списання основних

засобів від 15.07.2014 №65

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу по просп.Московському та вул.Єрмака

518 Теплова мережа ТМ�2 від ТК�207а/6 до ТК�207а/9 від СТ�2 на
просп.Московський та вул. Єрмака, інв. № ТМ�103000031508/000 1969 91 500,00 89 365,00 Акт на списання основних

засобів від 15.07.2014 №66

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу по просп.Московському та вул.Єрмака

519 Теплова мережа ТМ�6 СТ�2 від ТК�639/5 до ТК�639/13 на вул.
Попова, інв. № ТМ�10300003304/000 1992 127 483,23 10 333,22 Акт на списання основних

засобів від 15.07.2014 №67

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу

520 Магістральні теплові мережі від ТК�5 до ТК�3, 
інв. №ЖТЕ�10300598504/000 1974 2 847,91 860,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №8

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу

521 Магістральні теплові мережі від ТК�5 до ТК�11, 
інв. №ЖТЕ�10300598502/000 1974 9 268,55 4 622,15 Акт на списання основних

засобів від21.11.2014 №12

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу

522 Розподільчі теплові мережі від ТК�10 до буд. на вул. Радистів, 50,
інв. №ЖТЕ�10300226915/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №17

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

523 Розподільчі теплові мережі від ТК�11 до буд. на вул. Радистів, 50,
інв. №ЖТЕ�10300002269/000 1985 730,04 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №18

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

524 Розподільчі теплові мережі від ТК�6 до буд. на вул. Радистів, 46,
інв. №ЖТЕ�10300226911/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №30

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатаціїо та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

525 Розподільчі теплові мережі від ТК�7 до буд. на вул. Радистів, 46,
інв. №ЖТЕ�10300226912/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №31

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

526 Розподільчі теплові мережі від ТК�8 до буд. на вул. Радистів, 48,
інв. №ЖТЕ�10300226913/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №32

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

527 Розподільчі теплові мережі від ТК�9 до буд. на вул. Радистів, 48,
інв. №ЖТЕ�10300226914/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №33

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

528 Магістральні теплові мережі від ТК�122�7 до ТК�122�9, 
інв. №ЖТЕ�10300560418/000 1979 13 155,34 3 191,54 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №9

Завершення робіт на об'єкті згідно з додатком 10 до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.05.2006 №829,
після реконструкції введена в експлуатацію та зарахована до комунальної власності
територіальної громади м. Києва зовнішня теплова мережа

529 Магістральні теплові мережі від ТК�18 до ТК�12, 
інв. №ЖТЕ�10300005985/000 1974 7 918,96 3 909,54 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №10

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу

530 Магістральні теплові мережі від ТК�18 до ТК�26,
інв. №ЖТЕ�10300598503/000 1974 4 639,83 1 636,62 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №11

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу

531 Розподільчі теплові мережі від ТК�12 до буд. на вул. Радистів, 57,
інв. №ЖТЕ�10300226910/000 1985 1964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №19

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

532 Розподільчі теплові мережі від ТК�13 до буд. на вул. Радистів, 57,
інв. №ЖТЕ�10300226909/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №20

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

533 Розподільчі теплові мережі від ТК�14 до буд. на вул. Радистів, 55,
інв. №ЖТЕ�10300226908/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №21

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

534 Розподільчі теплові мережі від ТК�15 до буд. на вул. Радистів, 55,
інв. №ЖТЕ�10300226907/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №22

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

535 Розподільчі теплові мережі від ТК�15 до буд. на вул. Радистів, 59,
інв. №ЖТЕ�10300227005/000 1985 634,26 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №23

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

536 Розподільчі теплові мережі від ТК�16 до буд. на вул. Радистів, 53,
інв. №ЖТЕ�10300226906/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №24

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

537 Розподільчі теплові мережі від ТК�17 до буд. на вул. Радистів, 53,
інв. №ЖТЕ�10300226905/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №25

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

538 Розподільчі теплові мережі від ТК�23 до буд. на вул. Радистів, 51,
інв. №ЖТЕ�10300226904/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №26

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

539 Розподільчі теплові мережі від ТК�24 до буд. на вул. Радистів, 51,
інв. №ЖТЕ�10300226903/000 1985 1 964,11 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №27

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

540 Розподільчі теплові мережі від ТК�25 до буд. на вул. Радистів, 49,
інв. №ЖТЕ�10300226902/000 1985 2 527,73 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №28

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

541 Розподільчі теплові мережі від ТК�26 до буд. на вул. Радистів, 47,
інв. №ЖТЕ�10300226901/000 1985 2 528,73 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №29

Після реконструкції теплових мереж згідно з Інвестиційною програмою "Київенерго"
введено в експлуатацію та зараховано до комунальної власності територіальної громади
м.Києва теплову мережу на вул. Радистів

542 Розподільчі теплові мережі від ТК�1 до ж/б на просп.
Броварському, 89, інв. №ЖТЕ�10300026373/000 2004 1 729,54 1 338,90 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №13

Перекладання теплових мереж згідно з додатком 5 до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 №23/3461 "Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
м. Києва інженерних мереж та витрат на реконструкцію гуртожитку на просп.
Броварському, 89 під житловий будинок"

543 Розподільчі теплові мережі від ТК�1 до ТК�2, 
інв. №ЖТЕ�10300026374/000 2004 34 455,05 26 706,49 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №14

Перекладання теплових мереж згідно з додатком 5 до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 №23/3461 "Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
м. Києва інженерних мереж та витрат на реконструкцію гуртожитку на просп.
Броварському, 89 під житловий будинок"

544 Розподільчі теплові мережі від лік. корпусу до ТК�1, 
інв. №ЖТЕ�10300007438/000 1990 359,93 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №15

Зняття з балансу та ліквідація котельні по просп. Лісозахисному, 5 на підставі наказу
Головного управління комунальної власності м. Києва від 31.01.2007 №8 у зв'язку з
продажем відповідно до укладеного договору купівлі�продажу від 25.04.2006 між
Головним управлінням комунальної власності м.Києва та ЗАТ "МФФ Столиця"

545 Розподільчі теплові мережі к/к просп. Лісозахисний, 5, від
спального корпусу до ТК�1, інв. №ЖТЕ�10300007437/000 1990 2 366,57 0,00 Акт на списання основних

засобів від 21.11.2014 №16

Зняття з балансу та ліквідація котельні на просп. Лісозахисному, 5 на підставі наказу
Головного управління комунальної власності м. Києва від 31.01.2007 №8 у зв'язку з
продажем відповідно до укладеного договору купівлі�продажу від 25.04.2006 між
Головним управлінням комунальної власності м.Києва та ЗАТ "МФФ Столиця"

546 Екскаватор, ЕО�2621, державний №03122 КС, пробіг 2674 м/год,
інв. №СЕА�10410000407/000 1986 8 001,19 2 700,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №45
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу � відсутність
покупців

547 Екскаватор, ЕО�2621, державний №00303 КС, пробіг 1011 м/год,
інв. №СЕА�10400004239/000 1991 114 796,63 1 800,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №44
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу � відсутність
покупців

548 Екскаватор, ЕО�3323, державний №03124 КС, пробіг 3942 м/год,
інв. №СЕА�10400009630/000 1993 39 375,38 6 900,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №43
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу � відсутність
покупців
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549 Екскаватор, ЕО�4321, державний №01104 КС, пробіг 7064 м/год, 
інв. №СЕА�10410000410/000 1993 27 251,77 3 900,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №42
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

550 Екскаватор, ЕО�2629, державний №00149 КС, пробіг 1185 м/год, 
інв. №СЕА�10400501896/000 1995 155 604,52 1 800,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №41
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

551 Екскаватор, ЕО�2629, державний №01103 КС, пробіг 5741 м/год, 
інв. № СЕА�10410000406/000 1995 105 783,02 2 700,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №40
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

552 Легковий ВАЗ�21061, державний №25832 КА, пробіг 286045 км, 
інв. № СЕА�10500007605/000 1999 48 101,84 300,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №39
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

553 Легковий ГАЗ�31029, державний №04715 КА, пробіг 415509 км, 
інв. №СЕА�10510000619/000 1996 60 816,66 840,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №38
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

554 Легковий ГАЗ�31029, державний №23480 КА, пробіг 282377 км, 
інв. №СЕА�10510000608/000 1996 43 490,58 840,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №37
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

555 Вантажопасажирський ГАЗ�2705, державний №39450 КА, пробіг
544087 км, інв. №СЕА�10500007521/000 1997 199 487,53 690,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №36
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

556 Спеціальний аварійний ГАЗ�52, державний №12456 КА, пробіг 
447497 км, інв. №СЕА�10500806914/000 1998 13 533,22 1 200,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №35
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

557 Спеціальний аварійний ГАЗ�52, державний №06905 КА, пробіг 
402649 км, інв. №СЕА�10500806905/000 1998 14 783,26 215,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №34
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

558 Самоскид МАЗ�5551, державний №39467 КА, пробіг 429414 км, 
інв. №СЕА�10500007597/000 1995 212 323,27 1 800,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №32
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

559 Самоскид МАЗ�5551, державний №АА 3659 АІ, пробіг 132800 км, 
інв. №СЕА�10510000323/000 1992 279 419,48 1 260,00 Акт на списання основних

засобів від 31.10.2013 №31
Фізичний та моральний знос. При здійсненні продажу через товарну біржу �
відсутність покупців

560 Напівпричіп ПБ�1508, пробіг 250400 км, інв. №ТМ�10500008096/000 1996 42 778,03 5 569,38 Акт на списання основних
засобів від 05.03.2014 №8 Фізичний та моральний знос

561 Причіп автомобільний ТАПЗ�755, пробіг 370800 км, 
інв. №ТМ�10500000065/000 1986 794,36 72,19 Акт на списання основних

засобів від 05.03.2014 №9 Фізичний та моральний знос

562 Причіп автомобільний ТАПЗ�755, пробіг 370800 км, 
інв. №ТМ�10500000064/000 1986 794,36 72,19 Акт на списання основних

засобів від 05.03.2014 №10 Фізичний та моральний знос

563 Причіп одновісний УАЗ�8109, пробіг 288000 км, 
інв. №ТМ�10500008005/000 1989 1 017,29 97,36 Акт на списання основних

засобів від 05.03.2014 №11 Фізичний та моральний знос

564 Автопричіп одновісний ГАЗ�407, пробіг 410400 км, 
інв. №ТМ�10500000040/000 1975 602,79 51,04 Акт на списання основних

засобів від 05.03.2014 №12 Фізичний та моральний знос

565 Причіп одновісний УАЗ�8109, пробіг 282240 км, 
інв. №ТМ�10500008001/000 1989 1 014,00 109,24 Акт на списання основних

засобів від 05.03.2014 №13 Фізичний та моральний знос

566 Візок одновісний, пробіг 224670 км, інв. №ТМ�10600013049/000 1995 17,00 1,00 Акт на списання основних
засобів від 05.03.2014 №14 Фізичний та моральний знос

Всього: 23 083 625,09 4 631 345,29

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЕДЕЛЬМАР» для експлуатації 

та обслуговування адміністративно+офісних будівель 
на вул. Червоноармійській, 10 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 520/1384 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен+

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас+
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо+
вуючи витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.03.2015 № НВ+8000164412015 та
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 20.04.2015
№ 36489579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ЕДЕЛЬМАР»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��2�цьо�о�рішення,�в�оренд��на�25

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,3222��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:76:052:0035)�для

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

но-офісних�б�дівель�на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�10

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель

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

ди�міста�Києва���зв’яз���з�наб�ттям�права�влас-

ності�на�майно�(до�овори���півлі-продаж��не-

р�хомо�о�майна�від�25.03.2015�№ 405,�№ 406)

(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�02.04.2015�№ 01030-

000172199-014,�справа�А-21579).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ЕДЕЛЬМАР»:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

2.2.�Влашт�вати�проїзд�з�в�л.�Червоноармійсь�ої.

2.3.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

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

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

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

2.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

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

лення�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія

«Міськжитлобуд»
Рішення Київської міської ради № 559/1423 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 120, 134, 193, 194 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 За+
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», акта перевірки
державної інспекції сільського господарства в м. Києві від 03.07.2014 на підставі наказу від 01.07.2014 № 196 на
предмет дотримання вимог земельного законодавства при прийнятті рішення Київської міської ради від
09.07.2009 № 957/2013, враховуючи гостру соціальну напругу навколо можливої забудови діючого гаражно+
будівельного кооперативу «Голос», а також беручи до уваги закінчення терміну договору оренди земельної
ділянки на вул. Цимбалів Яр, 31 № 230 від 24.03.2010, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«Б�дівельна��омпанія�«Місь�жит-

лоб�д»���поновленні�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�№ 230�від�24.03.2010�площею�

1,53��а,���ладено�о�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.07.2009�№ 957/2013�«Про

передач��товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Б�дівельна��омпанія�«Місь�житлоб�д»

земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції� та�обсл��ов�вання�житлової�заб�дови�

з�об’є�тами�інфрастр��т�ри�для�обсл��ов�ван-

ня�населення�та�пар�ін�ом�на�в�л.�Цимбалів

Яр,�31���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва».

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�ре-

єстрації�до�овор��оренди�земельної�ділян�и

№ 230�від�24.03.2010.

2.2.�Проінформ�вати�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Б�дівельна��омпанія

«Місь�житлоб�д»�про�прийняття�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�по-

ряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

2.6.�Питання�пайової��часті�та���ладення

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

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

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

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

2.7.�Ви�он�вати�інші��мови�та�вимо�и,�ви-

значені�в�п�н�ті�4.7�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�17.02.2015�№ 104/969�«Про�передач�

земельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«ФІДОБАНК»�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�існ�ючих�адміністратив-

но-офісних�б�дівель,�я�і�знаходяться���влас-

ності�ПАТ�«ФІДОБАНК»,�на�в�л.�Червоноармій-

сь�ій,�10���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва».

3.�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.

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

п�н�ти�3,�4.1 —�4.6,�4.8�та�5�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17.02.2015�№ 104/969�«Про

передач��земельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ФІДОБАНК»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючих�адмі-

ністративно-офісних�б�дівель,�я�і�знаходяться

��власності�ПАТ�«ФІДОБАНК»,�на�в�л.�Черво-

ноармійсь�ій,�10���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва».

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення комунальному підприємству «Генеральна 
дирекція Київської міської державної адміністрації 

по обслуговуванню іноземних підприємств» права користування
земельною ділянкою на вул. Тургенєвській, 46 — вул. Павлівській,

11 у Шевченківському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку 

для дипломатичного корпусу
Рішення Київської міської ради № 555/1419 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 122, 141 Земельного кодексу України, враховуючи звернення ДЕРЖАВНОГО ПІД+
ПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» від 22.05.2014 № 644,
рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 671/831 «Про підпорядкування комунального підприємства
«Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представ+
ництв» Київській міській раді», розпорядження керівника Державного управління справами від 09.04.2013
№ 70 «Про припинення комунального підприємства «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуго+
вування іноземних представництв» шляхом реорганізації (перетворення) у Державне підприємство «Генераль+
на дирекція з обслуговування іноземних представництв», Закон України «Про внесення змін до деяких зако+
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:
1.�Припинити��ом�нальном��підприємств�

«Генеральна�дире�ція�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іно-

земних�підприємств»�право�постійно�о��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,3070��а

(�адастровий�номер�8000000000:91:188:0020)

на�в�л.�Т�р�енєвсь�ій,�46 —�в�л.�Павлівсь�ій,

11���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

���для�дипломатично�о��орп�с�,�наданою�від-

повідно�до�п�н�т��11�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24.10.2002�№ 69/229�«Про�надан-

ня�і�вил�чення�земельних�діляно��та�припинен-

ня�права��орист�вання�землею»,�право��орис-

т�вання�я�ою�посвідчено�державним�а�том�на

право�постійно�о��орист�вання�землею�від

08.07.2003�№ 91-4-00081,���зв’яз���із�припи-

ненням�діяльності�цьо�о��ом�нально�о�підпри-

ємства�(справа�А-21133).

2.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�забезпечити�повер-

нення�до�Департамент��земельних�рес�рсів

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

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

жавний�а�т�на�право�постійно�о��орист�вання

землею�від�08.07.2003�№ 91-4-00081.

3.�Земельн��ділян��,�зазначен��в�п�н�ті�1

цьо�о�рішення,�віднести�до�земель�запас��жит-

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 ëèïíÿ 2016 ð.

¹68(4838)

7

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про підготовку міського господарства 

до осінньо�зимового періоду 2016/2017 років
Розпорядження № 377 від 27 травня 2016 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правил підготовки тепло�
вих господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики Ук�
раїни, Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, Правил технічної експлу�
атації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14
лютого 2007 року № 71, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464,
з метою належної підготовки міського господарства до осінньо�зимового періоду 2016/2017 років, забезпе�
чення об'єктів промисловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та
населення міста Києва електричною та тепловою енергією, природним газом, послугами водопостачання та
водовідведення, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�облад-

нання�теплоеле�троцентралей,��отелень,�теп-

лових�та�еле�тричних�мереж�до�осінньо-зи-

мово�о�період��2016/2017�ро�ів,�що�дода-

ються.

2.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и��стат-

��вання�теплоеле�троцентралей�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів,�що�дода-

ються.

3.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�водо-

провідно-�аналізаційно�о��осподарства�до

осінньо-зимово�о�період��2016/2017�ро�ів,

що�додаються.

4.�Керівни�ам��ом�нальних�підприємств,

�станов,�за�ладів�та�ор�анізацій�розробити

та�затвердити�заходи�з�під�отов�и�до�осінньо-

зимово�о�період��9016/2017�ро�ів,�попе-

редньо�по�одивши�з�ор�анами,�до�сфери��п-

равління�я�их�вони�віднесені�(стр��т�рні

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

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

адміністрації),�районні�в�місті�Києві�державні

адміністрації).

5.�Встановити,�що��ерівни�и�підприємств,

�станов,�за�ладів�та�ор�анізацій�нес�ть�пер-

сональн��відповідальність�за�ви�онання�не-

обхідних�заходів�з�під�отов�и�теплових��ос-

подарств�та�систем�теплоспоживання�до

осінньо-зимово�о�період��2016/2017�ро�ів.

6.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям�забезпечи-

ти��онтроль�за�ви�онанням�заходів�з�під�о-

тов�и�до�осінньо-зимово�о�період��підприємств,

�станов,�ор�анізацій�та�за�ладів,�віднесених

до�сфери�їх��правління.

7.�Утворити�місь����омісію�з�перевір�и�ста-

н���отовності�теплових��осподарств�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів�та�затвер-

дити�її�посадовий�с�лад,�що�додається.

8.�Голові�місь�ої��омісії�з�перевір�и�стан�

�отовності�теплових��осподарств�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів�затверди-

ти�її�персональний�с�лад�та�вносити�зміни�до

ньо�о�за�необхідності.

9.�Місь�ій��омісії�з�перевір�и�стан���отов-

ності�теплових��осподарств�до�осінньо-зи-

мово�о�період��2016/2017�ро�ів:

здійснювати�перевір���ви�онання�власни-

�ами�теплових��осподарств��ідравлічних�вип-

роб�вань��стат��вання�теплових��осподарств

на�щільність�та�міцність�під�час�під�отов�и�до

опалювально�о�період�;

о�лядати�об'є�ти�теплово�о��осподарства

під�час�ви�онання�власни�ами�теплових��ос-

подарств�заходів�з�під�отов�и�до�опалюваль-

но�о�період�;

зал�чати�своїх�представни�ів�до�проведен-

ня��ідравлічних�випроб�вань�на�міцність�і

щільність�теплових�мереж,�систем�теплопос-

тачання�та�теплоспоживання,�обладнання�теп-

лових�п�н�тів;

проводити�засідання��омісії� і�наради�за

�частю�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�та�теплопостачальних�ор�анізацій

з�питань,�пов'язаних�із�ви�онанням�заходів�з

під�отов�и�до�опалювально�о�період�;

отрим�вати�інформацію�щодо�на�опичен-

ня�палива,���омпле�тованості�об'є�тів�теп-

лово�о��осподарства�персоналом�в��станов-

леном��поряд��;

аналіз�вати�звіти�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій�і�теплопостачаль-

них�ор�анізацій�щодо�ви�онання�заходів�з

під�отов�и�до�опалювально�о�період�,�стан�

ор�анізації�під�отов�и�та��отовності�до�опалю-

вально�о�період��об'є�тів�теплових��оспо-

дарств;

за�рез�льтатами�проведеної�роботи�нада-

вати�інформацію�та�пропозиції��ерівництв�

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

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

10.�Утворити�оперативний�місь�ий�штаб�з

під�отов�и�місь�о�о��осподарства�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів�та�затвер-

дити�йо�о�посадовий�с�лад,�що�додається.

11.�Голові�оперативно�о�місь�о�о�штаб��з

під�отов�и�місь�о�о��осподарства�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів�затверди-

ти�йо�о�персональний�с�лад�та�вносити�зміни

до�ньо�о�за�необхідності.

12.�Оперативном��місь�ом��штаб��з�під�о-

тов�и�місь�о�о��осподарства�до�осінньо-зи-

мово�о�період��2016/2017�ро�ів�забезпечи-

ти� постійний� �онтроль� за� під�отов�ою

підприємств,��станов�і�ор�анізацій�місь�о�о

�осподарства�до�осінньо-зимово�о�період�.

13.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям,�ПАТ�"КИЇВ-

ЕНЕРГО",�ТОВ�"ЄВРО-РЕКОНСТРУКІДЯ",�ПАТ

"АК�"Київводо�анал",�ПАТ�"Київ�аз",��ом�-

нальним�підприємствам,��становам�та�ор-

�анізаціям�міста�Києва�забезпечити�в�термін

до�01�жовтня�2016�ро���під�отов���об'є�тів

житлово-�ом�нально�о,�соціально-��льт�р-

но�о�та�поб�тово�о�призначення,�теплових

�осподарств,�систем�теплоспоживання�спо-

живачів�та�еле�тро-,�водо-,��азопостачання,

водовідведення�для�безперебійної�роботи�в

осінньо-зимовий�період�2016/2017�ро�ів

відповідно�до�Правил�під�отов�и�теплових

�осподарств�до�опалювально�о�період�,�зат-

верджених�на�азом�Міністерства�палива�та

енер�ети�и�У�раїни,�Міністерства�з�питань

житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни

від�10��р�дня�2008�ро���№�620/378,�зареєстро-

ваним�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�31��р�д-

ня�2008�ро���за�№�1310/16001�(далі�-�Прави-

ла�під�отов�и�теплових��осподарств�до�опа-

лювально�о�період�)�та�інших�нормативно-

правових�а�тів�У�раїни.

14.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям�розробити�та

подати�до�14�червня�2016�ро���на�по�оджен-

ня�теплопостачальним�ор�анізаціям��рафі�и

пред'явлення�систем�теплоспоживання�жит-

лово�о�фонд�,�лі�арняних,�дитячих�та�ш�іль-

них�за�ладів�для�перевір�и�їх��отовності�до

опалювально�о�сезон��2016/2017�ро�ів�з

рівномірним�щомісячним�розподілом��іль-

�ості�об'є�тів�та�зобов'язати�балансо�трим�-

вачів�забезпечити�здавання�систем�тепло-

споживання�до�роботи�в�опалювальний�період

відповідно�до�затверджених��рафі�ів.

15.�Встановити,�що�джерелами�фінанс�-

вання�заходів�з�під�отов�и�місь�о�о��оспода-

рства�до�осінньо-зимово�о�період��2016/2017

ро�ів,�затверджених�відповідно�до�п�н�тів�1-

3�цьо�о�розпорядження,�є��ошти�ПАТ�"КИЇВ-

ЕНЕРГО",�ТОВ�"ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ",�ПАТ

"АК�"Київводо�анал".

16.�Підприємствам,��становам�та�ор�анізаціям

під�час�ви�онання�робіт�із�про�ладання,�ре-

монт�,�ре�онстр��ції�теплових,�еле�тричних,

водопровідних,��аналізаційних,��азових�та

інших�мереж�дотрим�ватися�вимо��Правил

бла�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рішен-

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

ро���№�1051/1051,�та���разі�видалення�на-

саджень�дотрим�ватися�вимо��Поряд���ви-

далення�зелених�насаджень�на�території�

м.�Києва,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 27� жовтня� 2011� ро���

№�384/6600�"Про�затвердження�Поряд���ви-

далення�зелених�насаджень�на�території�міста

Києва".

17.�Взяти�до�відома,�що�від�лючення�спо-

живачів� від� �арячо�о� водопостачання

здійснюється�з�ідно�з��рафі�ом�випроб�вань

теплових�мереж�та�ремонт��джерел�тепло-

постачання�з�14��вітня�до�01�вересня�2016

ро��.

18.�Ком�нальній��орпорації�"Київавтодор"

за�замовленням�відповідних�ор�анізацій�за-

безпечити�відновлення�шляхово�о�по�риття

після�лі�відації�аварійних�пош�оджень�та�ви-

�онання�планових�ремонтних�робіт�на�інженер-

них�мережах�в��становлені�дозвільними�до-

��ментами�терміни.

19.�Ком�нальном��підприємств��еле�тро-

мереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва

"Київмісь�світло"�на�замовлення�відповідних

ор�анізацій�забезпечити�під�лючення�си�-

нально�о�освітлення�в�місцях�ви�онання�ре-

монтних�робіт�на�аварійних�інженерних�ме-

режах.

20.�Районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям:

20.1.�Утворити�районні�оперативні�штаби

для�здійснення�постійно�о��онтролю�за�під�о-

тов�ою�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�до

осінньо-зимово�о�період��2016/2017�ро�ів�та

�оординації�робіт�з�еле�тро-,�тепло-,�водо-,

�азопостачальними�ор�анізаціями�під�час�про-

ходження�опалювально�о�період�.

20.2.�Затвердити�заходи�щодо�під�отов�и

житлових�б�дин�ів,�об'є�тів�соціально-��ль-

т�рно�о,�поб�тово�о�призначення�та�тепло-

во�о��осподарства�до�осінньо-зимово�о�період�

2016/2017�ро�ів�та�забезпечити�їх�ви�онан-

ня�в�термін�до�01�жовтня�2016�ро��.

20.3.�У�липні�-�вересні�2016�ро���засл�ха-

ти�на�засіданнях�районних�оперативних�штабів

звіти��ерівни�ів�підприємств,��станов,�за�-

ладів�та�ор�анізацій�про�стан�ви�онання�за-

ходів�з�під�отов�и�до�осінньо-зимово�о�період�

2016/2017�ро�ів,�затверджених�відповідно�до

п�н�тів�1-4�цьо�о�розпорядження.

20.4.�Взяти�на�особливий��онтроль�прове-

дення�до�01�вересня�2016�ро���промив�и�сис-

тем�опалення�хімічним�розчином.

Забезпечити�заповнення�вн�трішньоб�дин-

�ових�систем�опалення�житлових�б�дин�ів

під�отовленою�водою�для�сталої�роботи�в

опалювальний�період�2016/2017�ро�ів�за

�рафі�ом�з�ідно�з�додат�ом�1�до�цьо�о�роз-

порядження�та�про�ви�онання�поінформ�ва-

ти�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфра-

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

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

адміністрації)�до�25�вересня�2016�ро��.

20.5.�Забезпечити�в�термін�до�01�жовтня

2016�ро���ремонт�по�рівель�та�фасадів,�інже-

нерних�мереж,�еле�трощитових�б�дин�ів,�теп-

лових�п�н�тів,��ерметизацію�інженерних�вводів

��б�дин�ах�та�сти�ів�панелей,�відповідність

схем�еле�троосвітлення�прое�тним�рішен-

ням,�с�ління�ві�он�та��теплення�під'їздів.

20.6.�Забезпечити�дотримання�Правил�без-

пе�и�систем��азопостачання,�затверджених�на-

�азом�Міністерства�енер�ети�и�та�в��ільної

промисловості�У�раїни�від�15�травня�2015�ро-

���№�285,�зареєстрованим���Міністерстві�юс-

тиції� У�раїни� 08� червня� 2015� ро��� за�

№�674/27119.

20.7.�Забезпечити�оформлення�в��станов-

леном��поряд���паспортів��отовності�житло-

вих�б�дин�ів�та�а�тів�стан���отовності�тепло-

во�о��осподарства�в�опалювальний�період

2016/2017�ро�ів�відповідно�до�Правил�під�о-

тов�и�теплових��осподарств�до�опалюваль-

но�о�період����термін�до�25�вересня�2016�ро-

��,�в�том��числі�із�дотриманням�вимо��щодо

повір�и,�ремонт��чи�заміни�за�необхідності

приладів�облі���теплової�енер�ії.

20.8.�Спільно�з�районними��правліннями

Національної�поліції�в�місті�Києві�та��ерівни-

�ами�підприємств�і�ор�анізацій,�я�і�є�власни-

�ами�інженерних�спор�д�і�мереж,�вживати�за-

ходів�щодо�посилення�охорони�обладнання

насосних�станцій,�павільйонів,�теплових��а-

мер,�лю�ів�і��орловин�теплових�та�водо-

провідно-�аналізаційних�мереж,�трансфор-

маторних�підстанцій�та��абельних�мереж.

20.9.�Не�доп�с�ати�в�охоронних�зонах�теп-

лових,�водопровідних,��аналізаційних,��абель-

них,��азових�та�інших�інженерних�мереж�роз-

таш�вання��аражів,�тимчасових�спор�д,�зе-

лених�насаджень,�стояно��автотранспорт�

тощо.

Вжити�заходів�щодо�винос��(знос�)�та�их

об'є�тів�з�охоронних�зон�інженерних�мереж

з�ідно�із�за�онодавством.

20.10.�Спільно�з��ом�нальним�підприємством

еле�тромереж� зовнішньо�о� освітлення�

м.�Києва�"Київмісь�світло"�забезпечити��т-

римання�зовнішньо�о�освітлення�в�лиць,�дво-

рових�територій�районів�міста�в�належном�

стані.

20.11.�Забезпечити�за�даними�енер�опос-

тачальної�ор�анізації�своєчасне�інформ�ван-

ня�меш�анців�житлових�б�дин�ів�та�власни�ів

нежитлових�б�дівель�про�припинення�подачі

теплоносія�(�аряче�водопостачання)���разі

ви�онання��ідравлічних�випроб�вань,�плано-

вих� та� аварійних� робіт� з� розміщенням

відповідних�об'яв�на�дош�ах�о�олошень�жит-

лових�б�дин�ів.

20.12.�Зобов'язати�балансо�трим�вачів�жит-

лових�та�нежитлових�б�дівель,�віднесених�до

сфери��правління�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій:

не�доп�с�ати�розміщення�матеріальних

цінностей���підвальних�та�інших�приміщен-

нях,�в�я�их�проходять�тр�бопроводи�тепло-

вих�мереж,�ви�онати�обов'яз�ові�заходи�що-

до��щільнення�інженерних�вводів�та�ор�анізації

дренажних�систем;

до�01�вересня�2016�ро���ви�онати�роботи

та�с�ласти�відповідні�а�ти�про�перевір���во-

допровідних�вводів�б�дівель�ба�атоповерхо-

вої�заб�дови�на�предмет�їх��ерметизації,�об-

ладнаних�вн�трішньоб�дин�овим�пожежо-

�асінням,�з�метою�визначення�їх�технічно�о

стан�;���разі�виявлення�недолі�ів���зовнішніх

та�вн�трішньоб�дин�ових�водопровідних�ме-

режах�забезпечити�їх��с�нення���термін�до

01�жовтня�2016�ро��.

20.13.�Забезпечити�своєчасн��перевір���та

прочист���димових�та�вентиляційних��аналів

житлових�б�дин�ів.�У�разі�виявлення�несп-

равностей�терміново�інформ�вати�е�спл�а-

таційні�філії�ПАТ�"Київ�аз".

20.14.�Забезпечити�під�отов���та�ремонт

спеціалізованої�сні�оприбиральної�техні�и

підприємств��ом�нальної�форми�власності

до�01�жовтня�2016�ро��.

20.15.�Забезпечити�під�отов���необхідно-

�о�інвентарю�та�посил�ово�о�матеріал��для

роботи�в�осінньо-зимовий�період.

21.�Керівни�ам��ом�нальних�підприємств,

�станов,�ор�анізацій,�я�і�мають�на�своєм��ба-

лансі�пош�оджені��абельні�лінії�0,4-10��В,�за-
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безпечити�ви�онання�ремонтних�робіт�та�вве-

дення�зазначених�мереж�в�е�спл�атацію�до�15

вересня�2016�ро��.

22.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�сприяти�оперативном�

забезпеченню�та�по�одженню�схем�р�х��до-

рожньо�о�транспорт��в�місцях�пош�оджень

теплових,��абельних,�водопровідних�та��а-

налізаційних�мереж�за�зверненням�підрозділів

ПАТ�"КИІВЕНЕРГО"�та�ПАТ�"АК�"Київводо�а-

нал".

23.�Департамент��охорони�здоров'я�ви�о-

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

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

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації"),�Депар-

тамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації),�Департамент��соціальної�політи-

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

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

районним� в� місті� Києві� державним

адміністраціям,�в�підпоряд��ванні�я�их�є�ме-

дичні��станови,�за�лади�освіти,���льт�ри�та

соціально�о�захист��забезпечити:

23.1.�Я�існе�обсл��ов�вання�та�під�отов��

до�е�спл�атації�в�осінньо-зимовий�період

2016/2017�ро�ів�мод�льних�індивід�альних

теплових�п�н�тів�та�приладів�облі���теплової

енер�ії.

23.2.�Ви�онання�метроло�ічної�повір�и�при-

ладів�облі���теплової�енер�ії,���разі�необхідності

здійснити�їх�ремонт�або�замін��в�термін�до

15�вересня�2016�ро��.

23.3.�Вжиття�заходів�із�встановлення�при-

ладів�облі���в�за�ладах�бюджетної�сфери�в

термін�до�15�вересня�2016�ро��.

23.4.�До�почат���осінньо-зимово�о�період�

2016/2017�ро�ів�робочий�стан�резервних�дже-

рел�живлення.

24.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО",�ПАТ�"АК�"Київво-

до�анал",�ПАТ�"Київ�аз"�оперативно�інфор-

м�вати�Центральн��диспетчерсь���сл�жб���о-

м�нально�о�підприємства�"Київжитлоспец-

е�спл�атація",�Департамент�житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�районні�в�місті�Києві

державні�адміністрації�та��ом�нальн��бюд-

жетн���станов��"Конта�тний�центр�міста�Києва"

про�аварійні�пош�одження�інженерних�мереж

та�ви�онання�робіт�з�їх�відновлення.

25.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО",�ТОВ�"ЄВРО-РЕКО-

НСТРУКЦІЯ":

25.1.�Забезпечити�ви�онання�заходів�з�під�о-

тов�и��стат��вання�теплоеле�троцентралей,

�отелень,�теплових�та�еле�тричних�мереж�до

осінньо-зимово�о�період��2016/2017�ро�ів,

затверджених�відповідно�до�п�н�тів�1,2�цьо-

�о�розпорядження.

25.2.�Забезпечити�оформлення�а�тів�ста-

н���отовності�теплових��осподарств�відповідно

до�Правил�під�отов�и�теплових��осподарств

до�опалювально�о�період��за��частю��ерівни�ів

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

25.3.�Створити�необхідні�запаси�резерв-

них�видів�палива�(маз�т�,�в��ілля)�для�стало-

�о�проходження�осінньо-зимово�о�період�

2016/2017�ро�ів.

26.�ПАТ�"АК�"Київводо�анал"�забезпечити

ви�онання�заходів�з�під�отов�и�водопровідно-

�аналізаційно�о��осподарства�міста�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів,�затверд-

жених�відповідно�до�п�н�т��3�цьо�о�розпо-

рядження.

27.�Департамент��охорони�здоров'я�ви�о-

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

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

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

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

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

тамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації),�Департамент��соціальної�політи-

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

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

�ерівни�ам��правлінь�охорони�здоров'я,�освіти,

��льт�ри,�праці�та�соціально�о�захист��насе-

лення�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�забезпечити�ви�онання�п�н�т�

4�цьо�о�розпорядження.

28.�Взяти�до�відома,�що�під�лючення�сис-

тем�теплопостачання�поло�ових�б�дин�ів,�ди-

тячих�лі��вальних�за�ладів�та�стаціонарних

відділень�лі�арень�здійснюється�з�15�верес-

ня�2016�ро���на�підставі�відповідних�заяво�

�ерівни�ів�зазначених�за�ладів.�Департамен-

т��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації)�вжити�необхідних�заходів�що-

до�під�отов�и�систем�теплопостачання�поло-

�ових�б�дин�ів,�дитячих�лі��вальних�за�ладів

та�стаціонарних�відділень�лі�арень�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів�до�цьо�о

термін�.

29.�Підприємствам,��становам�та�ор�анізаціям

забезпечити�під�отов���об'є�тів�енер�ети�и,�інже-

нерних�мереж,�систем�теплопостачання,�що

переб�вають���них�на�балансі,�та�до�25�ве-

ресня�2016�ро���отримати�від�теплопоста-

чальних�ор�анізацій�а�ти�стан���отовності�теп-

лово�о��осподарства�до�роботи�в�опалюваль-

ний�період�відповідно�до�Правил�під�отов�и�теп-

лових��осподарств�до�опалювально�о�період�.

30.�П�блічном��а�ціонерном��товариств�

"Холдин�ова��омпанія�"Київмісь�б�д",�іншим

б�дівельним�та�ремонтним�ор�анізаціям�в

терміни,�по�оджені�з�теплопостачальними�ор-

�анізаціями�та�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями,�до�почат���опалю-

вально�о�період��2016/2017�ро�ів�ви�онати

роботи�з�під�лючення�об'є�тів,�я�і�вводяться

в�е�спл�атацію���IV��варталі�2016�ро���-�І

�варталі�2017�ро��,�до�діючих�теплових�ме-

реж.�Взяти�до�відома,�що�з�почат�ом�опалю-

вально�о�період��припинення�теплопостачан-

ня�житлових�б�дин�ів�для�ви�онання�зазначе-

них�робіт�на�зовнішніх�теплових�мережах�не

здійснюватиметься.

31.�Взяти�до�відома�необхідність�забезпе-

чення�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО",�ТОВ�"ЄВРО-РЕКО-

НСТРУКЦІЯ"�під�лючення�житлових�б�дин�ів

міста�Києва�до�мереж�теплопостачання�в�опа-

лювальний�період�2016/2017�ро�ів�протя�ом

7�діб�за��рафі�ом�з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо-

�о�розпорядження.

32.�Районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям,�Департамент��охорони�здо-

ров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�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),�Департамент��соціаль-

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

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

адміністрації),�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО",�ТОВ�"ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ",�ПАТ�"АК�"Київводо�анал",

ПАТ�"Київ�аз"�станом�на�13�та�28�число�щомісяч-

но�інформ�вати�Департамент�житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�про�ви�онання�п�н�тів

20,�23�-�27�цьо�о�розпорядження.

33.�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації)�інформ�вати�ви�онавчий�ор�ан

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

жавн��адміністрацію)�про�ви�онання�цьо�о

розпорядження�до�10�жовтня�2016�ро��.

34.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

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

безпечити�проведення�через�засоби�масо-

вої�інформації�роз'яснювальної�роботи�про

наявність�паливно-енер�етичних�рес�рсів,

стан�розрах�н�ів�за�спожиті�енер�оносії�та

під�отов���місь�о�о��осподарства�до�осінньо-

зимово�о�період��2016/2017�ро�ів,�про�не-

обхідність�е�ономно�о�споживання�енер�о-

рес�рсів�та�води�(особливо�в��одини�ма�си-

мально�о�навантаження�енер�осистеми�та

системи�водозабезпечення),�а�та�ож��теп-

лення��вартир,�ві�он�сходових��літо�,�вхідних

дверей�та�виходів�на��орища.

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

рядження�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�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.05.2016�№�377

Заходи
з підготовки обладнання теплоелектроцентралей, котелень, теплових 
та електричних мереж до осінньо�зимового періоду 2016/2017 років

№ Назва заходу Усього зокрема в ІІ�ІІІ кв. зокрема в IV кв.

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Теплоелектроцентралі, котельні

1 Ремонт та реконструкція основного
устаткування 
СВП "Київські ТЕЦ"

5 блоків 
11 котлів

5 блоків 
11 котлів

�

2 Капітальний ремонт енергоблоку № 2
ТЕЦ�6 СВП "Київські ТЕЦ"

1 комплект 1 комплект �

3 Підготовка обладнання котелень СВП
"Київські теплові мережі"

184 од. 184 од. �

4 Ремонт сміттєспалювальних котлів
типу ЧКД "Дукла" філіалу "Завод
"Енергія"

4 од. 2 од. 2 од.

5 Ремонт вимикачів: 
ТЕЦ�5 СВП "Київські ТЕЦ" 
ТЕЦ�6 СВП "Київські ТЕЦ"

4 од. 
1 од.

2 од.
1 од.

2 од.

6 Ремонт обладнання ХВО та бакового
господарства СВП "Київські ТЕЦ" та
СВП "Київські теплові мережі"

по 1 комплекту по 1 комплекту �

7 Ремонт обладнання газового та
мазутного господарств СВП "Київські
ТЕЦ" та СВП "Київські теплові мережі"

по 1 комплекту по 1 комплекту �

8 Технічна діагностика 14 котлів СВП
"Київські теплові мережі"

14 котлів 14 котлів �

9 Поточний ремонт опалювальних
котлів районних, квартальних,
дахових та вбудованих котелень

545 котлів 531 котел 14 котлів

10 Капітальний ремонт 9 опалювальних
котлоагрегатів

9 котлів 9 котлів �

11 Середній ремонт 3 опалювальних
котлоагрегатів

3 котли 2 котли 1 котел

12 Поточні ремонти 52 водогрійних
котлів СТ та РК

52 котли 51 котел 1 котел

13 Капітальний ремонт 51 �ї ділянки
тепломереж СВП "Київські теплові
мережі" за технологією ПІТ

7 946 пог. м 7 946 пог. м �

14 Підготовка обладнання 2346
теплових пунктів (бойлерних)

2346 од. 2335 од. 11 од.

Електричні мережі

16 Ремонт підстанцій 35�110 кВ 8 од. 6 од. 2 од.

17 Ремонт ПЛ 0,4�110 кВ 117,31 км 59,27 км 27,21 км

18 Відновлення пошкоджених
кабельних ліній 0,4�35 кВ

1670 од. 1240 од. 430 од.

19 Ремонт ТП, РП�10 кВ 553 од. 442 од. 111 од.

20 Ремонт вимикачів 6�110 кВ 402 од. 308 од. 94 од.

21 Ремонт силових трансформаторів 6�
10 кВ

52 од. 38 од. 14 од.

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.05.2016�№�377��

Заходи з підготовки устаткування теплоелектроцентралей 
до осінньо�зимового періоду 2016/2017 років 

№ Назва заходу Всього в І�ІІІ кв. в IV кв.

ТОВ "ЄВРО�РЕКОНСТРУКЦІЯ"

1 Виконати поточний ремонт:
енергетичного котла К�10
водогрійних котлів ВК�1, ВК�2, ПТВМ
�100 № 1, № 2, № 3, № 4 парового
котла ПК� 4 турбоагрегату ст. № 6

8 котлів 
1 турбоагрегат

8 котлів 
1 турбоагрегат

2 Виконати капітальний ремонт
енергетичних котлів К�5, К�6, К�7, К�
8 турбоагрегатів ст. № 5, ст. № 7

4 котли 
2 турбоагрегати

4 котли 
2 турбоагрегати

1 котлоагрегат �
закінчення ремонту в

жовтні 
1 турбоагрегат �

закінчення ремонту 
в жовтні

3 Виконати середній ремонт
енергетичного котла К� 9

1 котлоагрегат 1 котлоагрегат

4 Виконати ремонт пилосистем 6А,Б,
7А,Б, 8А,Б, 9А,Б

8 пилосистем 8 пилосистем

5 Виконати гідравлічні випробування
тепломереж з послідуючим
усуненням виявлених зауважень

Згідно з графіком

6 Виконати капітальний ремонт із
технічним діагностуванням та
опосвідченням для подовження
терміну експлуатації Д6ата № 6,
Д1,2ата№ 1, ДПТС № 1, № 2

4 деаератори Згідно з графіком

7 Виконати капітальний ремонт із
технічним діагностуванням та
опосвідченням для подовження
терміну експлуатації підігрівачів
високого тиску (ПВТ) ТГ�4, ТГ�7

5 ПВТ Згідно з графіком

8 Виконати капітальний ремонт із
технічним діагностуванням та
опосвідченням для подовження
терміну експлуатації бойлерних
установок БУ № 5, БУ № 6, БУ№7

ЗПБ 
6 ОБ

Згідно з графіком
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Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

27.05.2016�№�377��

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міської комісії з перевірки стану готовності теплових господарств

до осінньо�зимового періоду 2016/2017 років
Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�до��омпетенції�я�о�о�з�ідно�з

розподілом�обов'яз�ів�належать�питання�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-

енер�етично�о��омпле�с�,��олова��омісії

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Заст�пни��дире�тора�— начальни���правління�житлово-�ом�нальної�політи�и�Департамент�

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Заст�пни��дире�тора�— начальни���правління�енер�озбереження,�паливно-енер�етично�о

�омпле�с��та���сфері�питної�води�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

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

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Голосіївсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації�

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Дніпровсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

27.05.2016�№�377��

Заходи з підготовки водопровідно�каналізаційного господарства 
до осінньо�зимового періоду 2016/2017 років 

№ Зміст заходу Кількість Термін виконання

ПАТ "АК "Київводоканал"

1 Профілактичний ремонт і випробування систем
опалення виробничих та побутових приміщень

64 од. 01.10.2016

2 Профілактичний огляд, ремонт і перекладка
внутрішніх та зовнішніх тепломереж

0,589 км 01.10.2016

3 Утеплення виробничих та побутових
приміщень: ремонт і заміна вікон, дверей і воріт

1966,21 м2 01.10.2016

4 Ремонт покрівель виробничих та побутових
будівель

12498 м2 01.10.2016

5 Перевірка і герметизація інженерних вводів
будівель і споруд

568 од. 01.10.2016

6 Перевірка технічного стану і ремонт
електрообладнання

303 од. 01.10.2016

7 Перевірка пожежних гідрантів з
представниками ГУ ДСНС України в м. Києві, у
разі необхідності виконання ремонтних робіт

12393 од. 01.10.2016

8 Підготовка резервних джерел електроживлення 54 од. 01.10.2016

9 Підготовка відкачувальних засобів 65 од. 01.10.2015

10 Обстеження стану водопровідних дюкерних
переходів

16 од. Згідно з графіком

11 Обстеження стану каналізаційних дюкерних
переходів

7 од. Згідно з графіком

12 Ремонт і заміна аварійних мереж:
водопровідних 
каналізаційних

4,00 км 
1,50 км

01.10.2016

13 Ремонт: артезіанських свердловин 30 од. 01.10.2016

водопровідних колонок 
водопровідних колодязів

37 од. 
150 од.

14 Утеплення вантузів і випусків на водопровідних
мережах

124 од. Згідно з графіком

15 Обстеження і ремонт каналізаційних оглядових
колодязів

940 од. 01.10.2016

16 Підготовка транспортних засобів та механізмів
до роботи в зимових умовах

451 од. 01.10.2016

17 Створення необхідного запасу для забезпечення
роботи котелень: повареної солі 
вугілля

60 т 
98,8 т

01.10.2016

9 Виконати капітальний ремонт
масляних вимикачів: МГ�10 � 2 
ВМГ�133� 28 
МГГ�10� 5 
МКП�35 � 1 
У�110� 2

38 вимикачів Згідно з графіком

10 Виконати ремонт і держповірку
приладів обліку, автоматики та
вимірювань

Згідно з графіком

11 Виконати ремонт обладнання
паливоподачі

Згідно з графіком

12 Обладнання ХВО виконати
реконструкцію: освітлювача № 4 
Na � катіонітового фільтру № 2 
Н � катіонітового фільтру № 8

Згідно з графіком

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Святошинсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Солом'янсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Начальни���правління�житлово-�ом�нально�о��осподарства�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Начальни��Державної�інспе�ції�з�енер�етично�о�на�ляд��за�режимами�споживання�еле�тричної

і�теплової�енер�ії�в�місті�Києві�(за�з�одою)

Генеральний�дире�тор�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"�(за�з�одою)

Генеральний�дире�тор�ТОВ�"ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"�(�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)�

27.05.2016�№�377��

Посадовий склад
оперативного міського штабу з підготовки

міського господарства до осінньо�зимового періоду 2016/2017 років

Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�до��омпетенції�я�о�о�з�ідно�з

розподілом�обов'яз�ів�належать�питання�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-

енер�етично�о��омпле�с�,��олова�штаб�

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���ерівни�а�штаб�

Заст�пни��дире�тора�— начальни���правління�житлово-�ом�нальної�політи�и�Департамент�

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

місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���ерівни�а�штаб�

Заст�пни��начальни�а��правління�житлово-�ом�нальної�політи�и�— начальни��відділ��з�питань

�тримання�житлово�о�фонд��Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�штаб�

Заст�пни��дире�тора�— начальни���правління�енер�озбереження,�паливно-енер�етично�о

�омпле�с��та�сфері�питної�води�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

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

Генеральний�дире�тор�КК�"Київавтодор"

Голова�правління�ПАТ�"АК�"Київводо�анал"�(за�з�одою)

Генеральний�дире�тор�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"�(за�з�одою)

Дире�тор�Кабельних�мереж�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"�(за�з�одою)

Дире�тор�філіал��"Теплові�мережі�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"�(за�з�одою)

Генеральний�дире�тор�ТОВ�"ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"�(за�з�одою)

Голова�правління�ПАТ�"Київ�аз"�(за�з�одою)

Начальни��Державної�інспе�ції�з�енер�етично�о�на�ляд��за�режимами�споживання�еле�тричної

і�теплової�енер�ії�в�місті�Києві�(за�з�одою)

Дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

Дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Дире�тор�Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

Дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища

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

Начальни��КП�"Київжитлоспеце�спл�атація"

Перші�заст�пни�и�(заст�пни�и)��олів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за

посадою

Керівник апарату В. Бондаренко
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Додато�1

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

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

27.05.2016�№�377

ГРАФІК
заповнення внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків підготовленою водою 

для сталої роботи в опалювальний період 2016/2017 років

№ РАЙОНИ

Графік заповнення внутрішньобудинкових систем опалення 

Вс
ьо

го

0
3.

0
8

.2
0

16

0
4

.0
8

.2
0

16

0
5.

0
8

.2
0

16

0
6.

0
8

.2
0

16

0
7.

0
8

.2
0

16

10
.0

8
.2

0
16

11
.0

8
.2

0
16

12
.0

8
.2

0
16

13
.0

8
.2

0
16

14
.0

8
.2

0
16

17
.0

8
.2

0
16

18
.0

8
.2

0
16

19
.0

8
.2

0
16

20
.0

8
.2

0
16

21
.0

8
.2

0
16

24
.0

8
.2

0
16

25
.0

8
.2

0
16

26
.0

8
.2

0
16

27
.0

8
.2

0
16

28
.0

8
.2

0
16

31
.0

8
.2

0
16

0
1.

0
9

.2
0

16

0
2.

0
9

.2
0

16

0
3.

0
9

.2
0

16

0
4

.0
9

.2
0

16

0
7.

0
9

.2
0

16

0
8

.0
9

.2
0

16

0
9

.0
9

.2
0

16

10
.0

9
.2

0
16

11
.0

9
.2

0
16

14
.0

9
.2

0
16

15
.0

9
.2

0
16

1 Голосіївський 1114 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2 Дарницький 929 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

3 Деснянський 770 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4 Дніпровський 1303 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

5 Оболонський 821 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

6 Печерський 891 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

7 Подільський 893 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

8 Святошинський 947 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

9 Солом'янський 1438 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

10 Шевченківський 1784 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Всього 10890 334 334 335 336 336 337 338 338 339 340 340 341 341 342 344 343 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��2

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

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

27.05.2016�№�377

ГРАФІК
підключення житлових будинків м. Києва до теплопостачання в опалювальний сезон 2016/2017 років

№ Район

Подача теплоносія в житлові будинки м. Києва 

Всього підлягає
підключенню

(житлові будинки всіх
форм власності,

гуртожитки) 1�
й

 д
ен

ь

2�
й

 д
ен

ь

3�
й

 д
ен

ь

4
�й

 д
ен

ь

5�
й

 д
ен

ь

6�
й

 д
ен

ь

7�
й

 д
ен

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Голосіївський 1170 140 152 175 188 188 175 152

2 Дарницький 934 112 122 140 150 150 140 120

3 Деснянський 770 95 100 116 122 122 116 99

4 Дніпровський 1308 156 170 196 210 210 196 170

5 Оболонський 824 98 107 124 132 132 124 107

6 Печерський 902 108 118 135 144 144 135 118

7 Подільський 898 108 117 135 144 142 135 117

8 Святошинський 960 116 125 144 154 154 144 123

9 Солом'янський 1465 176 190 219 235 235 219 191

10 Шевченківський 1786 215 230 268 286 286 268 233

Всього по місту: 11017 1324 1431 1652 1765 1763 1652 1430

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про внесення змін до структури 
Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 437 від 16 червня 2016 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю

України — місто�герой Київ", Закону України "Про державну службу", враховуючи розпорядження Київського
міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 "Про затвердження граничної чисельності працівників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".
Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 29 листопада 2013 року № 2183 (в редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 червня 2015 року № 575), Критеріїв
формування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, затверджених рішенням
Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 (в редакції рішення Київської міської ради від 28 травня
2015 року № 575/1439):

Внести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент�

��льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

затвердженої�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

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

ро���№�1109,�ви�лавши�її�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)

від�12�листопада�2015�ро���№�1109

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.06.�2016�ро���№�437�)

Структура Департаменту культури виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент����льт�ри:

1.1.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності;�

1.2.�Відділ��правління�персоналом;�

1.3.�Се�тор�правово�о�забезпечення.

2.� Перший� заст�пни�� дире�тора� Департамент�—начальни�� �правління� мистецтв�

та���льт�рно-освітніх�за�ладів:

2.1.�Управління�мистецтв�та���льт�рно-освітніх�за�ладів:

2.1.1. Відділ�театрально�-��онцертних�та���льт�рно-освітніх�за�ладів:

2.1.2. Відділ�з�питань�роботи�м�зеїв,�бібліоте�,�архів��та�міжнародних�зв'яз�ів;

2.2.�Відділ��онтрольно-аналітичної�роботи.

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��—начальни���правління�е�ономі�и�та�фінансів:

3.1.�У�правління�е�ономі�и�та�фінансів:

3.1.1. Планово-е�ономічний�відділ;

3.1.2. Відділ��апітальних�в�ладень�та�оренди�приміщень;

3.1.3. Відділ�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�;

3.1.4. Се�тор�тендерних�процед�р.

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент��—начальни���правління���справах�національностей�та

релі�ій:

4.1.�У�правління���справах�національностей�та�релі�ій:

4.1.1. Відділ�з�питань�національностей;

4.1.2. Відділ�з�питань�релі�ій.

5.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�—начальни���правління�збереження�історично�о

середовища�та�охорони�об'є�тів���льт�рної�спадщини:

5.1.Управління�збереження�історично�о�середовища�та�охорони�об'є�тів���льт�рної�спадщини:

5.1.1. Відділ�інспе�ції�державно�о��онтролю�об'є�тів���льт�рної�спадщини�та�археоло�ічно�о

на�ляд�;

5.1.2. Відділ�моніторин���збереження�історично�о�середовища�та�об'є�тів���льт�рної�спадщини;

5.1.3. Відділ�облі��,�інвентаризації�та�майнових�питань�об'є�тів���льт�рної�спадщини.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання Центральному казенному підприємству 
пробірного контролю у постійне користування земельної

ділянки на вул. Отто Шмідта, 26 у Шевченківському районі 
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку

та господарських будівель
Розпорядження № 445 від 17 червня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України від 06 вересня
2012 року № 5245�VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", статей 13, 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
враховуючи лист Центрального казенного підприємства пробірного контролю від 05 лютого 2016 року 
№ 04�44, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�Державній�пробірній�сл�жбі

право�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою�площею�0,4535��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:91:109:0184)�на�в�л.�Отто

Шмідта,�26���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,

наданою�відповідно�до�п�н�т��9�рішення�Київсь-

�ої� місь�ої� ради� від� 15� �вітня� 2004� ро���

№�183/1393�"Про�надання�і�вил�чення�земель-

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

ня�землею",�право��орист�вання�я�ою�посвідче-

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

рист�вання�земельною�ділян�ою�від�28�берез-

ня�2005�ро���№�01-9-00038,�та�віднести�цю

земельн��ділян���до�земель�запас��житлової

та��ромадсь�ої�заб�дови.

2.�Надати�Центральном���азенном��підпри-

ємств��пробірно�о��онтролю�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�розпорядження�в�постійне

�орист�вання�земельн��ділян���площею�0,4535

�а�(�адастровий�номер�8000000000:91:109:0184)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністра-

тивно�о�б�дин���та��осподарсь�их�б�дівель

на�в�л.�Отто�Шмідта,�26���Шевчен�івсь�ом�

районі�із�земель�державної�власності�за�ра-

х�но��земель�запас��житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,���зв'яз���з�передачею�Центрально-

м���азенном��підприємств��пробірно�о��онт-

ролю�б�дівлі�(свідоцтво�про�право�власності

від�14��р�дня�2015�ро��,�витя��з�Державно�о

реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про

реєстрацію�прав�та�їх�обтяжень�від�29��р�д-

ня�2015�ро���№�51137146,��ате�орія�земель

— землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,

справа�А-22285).

3.�Центральном���азенном��підприємств�

пробірно�о��онтролю:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.4.�У�разі�необхідності�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.

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

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор�

про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�ви-

пад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�постійно�о��орист�вання�на�земельн�

ділян���в�поряд��,�встановленом��За�оном�У�-

раїни�"Про�державн��реєстрацію�речових�прав

на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень".

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�розпо-

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спа-

сиб�а�О.�В.
Голова В. Кличко

Про надання Національному музею медицини України 
в постійне користування земельної ділянки 

на вул. Богдана Хмельницького, 37 у Шевченківському районі
для експлуатації та обслуговування музею медицини

Розпорядження № 446 від 17 червня 2016 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141, Земельного кодексу України, Закону України "Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності", статей 13, 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи лист Національного му�
зею медицини України від 21 жовтня 2015 року № 111, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�Національном��медичном�

�ніверситет��імені�О.�О.�Бо�омольця�право

постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою

площею� 0,2591� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:211:0005)�на�в�л.�Бо�дана�Хмель-

ниць�о�о,�37���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,

наданої�відповідно�до�п�н�т��9�рішення�Київсь-

�ої�місь�ої�ради�від�30�березня�1999�ро���

№�187/288�"Про�надання�та�вил�чення�земель-

них�діляно�",�право��орист�вання�я�ою�посвідче-

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

рист�вання�землею�від�03�березня�2000�ро��,

зареєстрованим���Книзі�записів�державних

а�тів�на�право�постійно�о��орист�вання�зем-

лею�за�№�88-4-00031,�і�віднести�зазначен��зе-

мельн��ділян���до�земель�запас��житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови.

2.�Надати�Національном��м�зею�медицини�У�-

раїни�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�роз-

порядження�в�постійне��орист�вання�земель-

н��ділян���площею�0,2591��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:88:211:0005)�для�е�спл�атації

та� обсл��ов�вання� м�зею� медицини� на�

в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�37���Шевчен�івсь-

�ом��районі�м.�Києва�із�земель�державної�влас-

ності�за�рах�но��земель�запас��житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови���зв'яз���з�передачею

Національном��м�зею�медицини�У�раїни�б�дівлі

м�зею�(на�аз�Міністерства�охорони�здоров'я

У�раїни�від�15�січня�2007�ро���№�6,�а�т�прий-

мання-передачі�від�28��вітня�2007�ро��,��ате-

�орія�земель�— землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�А-22066).

3.�Національном��м�зею�медицини�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.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання,�ремонт��та�е�спл�атації�інженерних�ме-

реж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної

ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.4.�У�разі�необхідності�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.

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

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор�

про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�ви-

пад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою�в�поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�"Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень".

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�розпоряд-

ження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь-

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

поділом�обов'яз�ів.
Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 08 квітня 2014 року № 399 
"Про утворення робочої групи з розгляду подань щодо

кандидатур на керівні посади у виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації) 

та районних в місті Києві державних адміністраціях"
Розпорядження № 378 від 27 травня 2016 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 1 1 лютого 2016 року № 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)":

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

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

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

адміністрації)�від�08��вітня�2014�ро���№�399

"Про��творення�робочої��р�пи�з�роз�ляд��подань

щодо��андидат�р�на��ерівні�посади���ви�онавчом�

ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації)�та�районних�в�місті

Києві�державних�адміністраціях".
Голова В. Кличко
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Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 362 від 27 травня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консуль%
тативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації)»:

Визнати�та	ими,�що�втратили�чинність,�роз-

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

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

трації):

від�05�липня�2013�ро	��№ 1117�«Про��творен-

ня�робочої��р�пи�з�питань�інте�рації�біженців

та�осіб,�я	і�потреб�ють�додат	ово�о�захист�,

в��	раїнсь	е�с�спільство»;

від�30�жовтня�2013�ро	��№ 1955�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�05�липня�2013�ро-

	��№ 1117�«Про��творення�робочої��р�пи�з�пи-

тань�інте�рації�біженців�та�осіб,�я	і�потреб�ють

додат	ово�о�захист�,�в��	раїнсь	е�с�спільство».

від�17�січня�2014�ро	��№ 35�«Про�внесення

змін�до�розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�від�05�липня�2013�ро	��№ 1117

«Про��творення�робочої��р�пи�з�питань�інте�-

рації�біженців�та�осіб,�я	і�потреб�ють�додат-

	ово�о�захист�,�в��	раїнсь	е�с�спільство».

Голова В. Кличко

Про проведення масового заходу 
з нагоди чемпіонату Європи 2016 року з футболу 

«Головне Фан містечко ЄВРО 2016»
Розпорядження № 417 від 10 червня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 статті 22 Зако%
ну України «Про столицю України — місто%герой Київ», рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 ро%
ку № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських
заходів політичного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», Правил бла%
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051,
враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП» від 16 травня 2016 ро%
ку № 16/05/16%01, з метою забезпечення дозвілля киян та гостей міста під час проведення чемпіонату Євро%
пи 2016 року з футболу:

1.�Підтримати�ініціатив��товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�«СМАРТ�РІТЕЙЛ�ГРУП»

щодо�проведення�з�10�червня�до�10�липня�2016

ро	��(��дні�проведення�матчів)�на�Троїць	ій

площі�(в�л.�Вели	а�Василь	івсь	а,�53-55)�ма-

сово�о�заход��з�на�оди�чемпіонат��Європи�2016

ро	��з�ф�тбол��«Головне�Фан�містеч	о�ЄВРО

2016»�(далі —�Захід).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов	��та�проведення�Заход�,�в�том��чис-

лі�дотримання�правил�пожежної,�техно�енної

безпе	и�цивільно�о�захист�,�взяло�на�себе�то-

вариство�з�обмеженою�відповідальністю�«СМАРТ

РІТЕЙЛ�ГРУП».

3.�Департамент��освіти�і�на�	и,�молоді�та

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

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

ції)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних�питань,

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

4.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«СМАРТ�РІТЕЙЛ�ГРУП»:�

4.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

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

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

Про організаційно%правові заходи 
щодо виконання рішення 

Київської міської ради від 28 травня 2015 року № 578/1442 
«Про припинення комунального підприємства 

«Київський водний стадіон»
Розпорядження № 421 від 13 червня 2016 року

Відповідно до статей 104%107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, на
виконання рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року № 578/1442 «Про припинення комуналь%
ного підприємства «Київський водний стадіон»:

1.�Утворити�	омісію�з�припинення�	ом�наль-

но�о�підприємства�«Київсь	ий�водний�стадіон»

шляхом�приєднання�до�	ом�нально�о�підпри-

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

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

ції)�«Спортивний�	омпле	с»�(далі —�	омісія)�та

затвердити�її�с	лад,�що�додається.

2.�Встановити�стро	�заявлення�вимо��	ре-

диторами�протя�ом�двох�місяців�з�дня�опри-

люднення�повідомлення�про�рішення�щодо

припинення�	ом�нально�о�підприємства�«Ки-

ївсь	ий�водний�стадіон»���спеціалізованом�

др�	ованом��засобі�масової�інформації.

3.�Комісії:

3.1.�Здійснювати��правління�справами�	о-

м�нально�о�підприємства�«Київсь	ий�водний

стадіон».

3.2.�Вжити�заходів,�передбачених�за	оно-

давством�У	раїни,�що�пов’язані�з�припинен-

ням�	ом�нально�о�підприємства�«Київсь	ий

водний�стадіон»�(ідентифі	аційний�	од�37739544)

шляхом�приєднання�до�	ом�нально�о�підпри-

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

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

ції)�«Спортивний�	омпле	с»�(ідентифі	аційний

	од�03768026).

3.3.�Попередити�працівни	ів�	ом�нально�о

підприємства�«Київсь	ий�водний�стадіон»�про

припинення�діяльності�підприємства��а�забез-

печити�дотримання�їх�соціально-правових��а-

рантій���поряд	��та�на��мовах,�визначених�за-

	онодавством�У	раїни.

3.4.�Провести�інвентаризацію�майна�	ом�-

нально�о�підприємства�«Київсь	ий�водний�ста-

діон»�після�за	інчення�стро	��для�пред’явлен-

ня�вимо��	редиторами.

3.5.�За�рез�льтатами�інвентаризації�с	лас-

ти�передавальний�а	т,�я	им�визначити�всі�пра-

ва�та�обов’яз	и,�майно�	ом�нально�о�підпри-

ємства�«Київсь	ий�водний�стадіон»,�що�пере-

ходить�до�	ом�нально�о�підприємства�ви	о-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Спор-

тивний�	омпле	с»,�та�подати�йо�о�на�затвер-

дження�ви	онавчом��ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Старос-

тен	о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30 жовтня 2014 року № 1246 

«Про затвердження Положення про управління 
з питань звернень громадян апарату 

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

Розпорядження № 420 від 10 червня 2016 року

Визнати�та	им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви	онавчо�с�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�від�30�жовтня�2014�ро	��№ 1246�«Про�затвер-

дження�Положення�про��правління�з�питань�звернень��ромадян�апарат��ви	онавчо�о�ор�ан�

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

Голова В. Кличко

Про проведення благодійного заходу «Подаруй дитині літо» 
на Контрактовій площі

Розпорядження № 419 від 10 червня 2016 року
Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядуван%

ня в Україні», пункту 15 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», Порядку орга%
нізації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культур%
но%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи звернення благодійної організації
«Міжнародний благодійний фонд «Життя всупереч» від 30 травня 2016 року № 2, з метою підтримки дітей
сиріт, дітей із зони АТО, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей:

1.�Підтримати�ініціатив��бла�одійної�ор�ані-

зації�«Міжнародний�бла�одійний�фонд�«Життя

вс�переч»�щодо�проведення�11�червня�2016

ро	��з�10.00�до�20.00�та�12�червня�2016�ро	�

з�14.00�до�20.00�бла�одійно�о�заход��«Подар�й

дитині�літо»�на�Контра	товій�площі�(далі —�за-

хід).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов	��та�проведення�заход�,�в�том��чис-

лі�дотримання�правил�пожежної,�техно�енної

безпе	и�та�цивільно�о�захист�,�взяла�на�себе

бла�одійна�ор�анізація�«Міжнародний�бла�о-

дійний�фонд�«Життя�вс�переч»�(далі —�ор�ані-

затор�заход�).

3.�Ор�анізатор��заход�:

3.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

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

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

ро	��№ 1051/1051,�під�час�під�отов	и�та�про-

ведення�заход�,�а�та	ож�відновлення�пор�ше-

но�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпечити

встановлення�додат	ових��рн,�	онтейнерів�для

збор��поб�тових�відходів,�т�алетних�мод�ль-

них�	абін,�їх�належне��тримання�та�обсл��ов�-

вання,�своєчасне�вивезення�сміття�та�приби-

рання�території.

3.2.�Забезпечити�ви	онання�с�б’є	тами��ос-

подарювання�вимо��рішення�Київсь	ої�місь	ої

ради�від�23��р�дня�2010�ро	��№ 413/5225�«Про

дея	і�питання�з��поряд	�вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал	о�ольними,�слабоал	о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(	рім

безал	о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»

під�час�проведення�заход�.

4.�Департамент��промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації)�за�поданням�ор�анізатора�за-

ход��по�одити�схем��розміщення�об’є	тів�тор-

�івлі,�наметів�з�майстер-	ласами�під�час�захо-

д�.

5.�Департамент��с�спільних�	ом�ні	ацій�ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�інформ�вання�меш	анців�столиці�про

проведення�заход��в�	ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

6.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У	раїни�забезпечити

охорон���ромадсь	о�о�поряд	��під�час�під�отов-

	и�та�проведення�заход�.

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Са�айда-

	а�І.�В.
Голова В. Кличко

ро	��№ 1051/1051,�під�час�під�отов	и�та�про-

ведення�Заход�,�а�та	ож�відновлення�пор�-

шено�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпе-

чити�встановлення�додат	ових��рн,�	онтей-

нерів�для�збор��поб�тових�відходів,�т�алет-

них�мод�льних�	абін,�їх�належне��тримання

та�обсл��ов�вання,�своєчасне�вивезення�сміт-

тя�та�прибирання�території.

4.2.�Забезпечити�ви	онання�с�б’є	тами��ос-

подарювання�вимо��рішення�Київсь	ої�місь	ої

ради�від�23��р�дня�2010�ро	��№ 413/5225�«Про

дея	і�питання�з��поряд	�вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал	о�ольними,�слабоал	о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(	рім

безал	о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»

під�час�проведення�Заход�.

4.3.�Розробити�схеми�розміщення�об’є	тів

тор�івлі,��ромадсь	о�о�харч�вання,�об’є	тів

та�місць�проведення�майстер-	ласів,�дитя-

чих�розва��та�інших�	�льт�рно-масових�захо-

дів�під�час�Заход��та�по�одити�їх�з�Департа-

ментом�промисловості�та�розвит	��підпри-

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

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

ністрації).

4.4.�Забезпечити�до�20�липня�2016�ро	��де-

монтаж�з�місць�проведення�Заход��об’є	тів

тор�івлі,��ромадсь	о�о�харч�вання,�об’є	тів�та

місць�проведення�майстер-	ласів,�дитячих�роз-

ва��та�інших�	�льт�рно-масових�заходів.

5.�Департамент��с�спільних�	ом�ні	ацій�ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�інформ�вання�меш	анців�столиці�про

проведення�Заход��в�	ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

6.�Департамент��охорони�здоров’я�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�ор�анізатора�Заход��чер��ван-

ня�бри�ад�швид	ої�(е	стреної)�медичної�допо-

мо�и�під�час�проведення�Заход�.

7.�Просити�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�здійснити�за

зверненням�ор�анізатора�Заход��під	лючення

об’є	тів�тор�івлі�та��ромадсь	о�о�харч�вання

до�еле	тромереж�за�спрощеною�(тимчасовою)

схемою���встановленом��поряд	��під�час�про-

ведення�Заход�.

8.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�забезпеч�вати�охорон�

�ромадсь	о�о�поряд	��під�час�під�отов	и�та

проведення�Заход�.

9.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У	ра-

їни���м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожеж-

ної�машини,�здійснення�пожежної�безпе	и�та

державно�о�пожежно�о�на�ляд�,�запобі�ання

вини	ненню�інших�надзвичайних�сит�ацій�під

час�проведення�Заход�.

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

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

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

поділом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко
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Про проведення конкурсу із залучення інвестора 
до будівництва спортивного комплексу 

на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі
Розпорядження № 422 від 13 червня 2016 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк%
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже%
нерно%транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі%
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен%
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 16 березня 2016 року № 81/2016), з метою підвищення ефективності залучен%
ня інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва:

1.�Затвердити�перелі	�об’є	тів,�я	і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�	ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь	е�інвестиційне�а�ентство»�замовни	ом�під-

�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для�про-

ведення�інвестиційно�о�	он	�рс��по�об’є	т��ін-

вест�вання,�зазначеном��в�перелі	��об’є	тів,

я	і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій.

3.�Визначити�Департамент�освіти�і�на�	и,

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

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

ністрації)�замовни	ом�б�дівництва�для�прове-

дення�інвестиційно�о�	он	�рс��по�об’є	т��ін-

вест�вання,�зазначеном��в�перелі	��об’є	тів,

я	і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви	онавчо-

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

	ої�державної�адміністрації)�«Київсь	е�інвести-

ційне�а�ентство»:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні	о-е	ономіч-

ні�по	азни	и,�можливі�передпрое	тні�пропо-

зиції�по�об’є	т��інвест�вання,�зазначеном��в

перелі	��об’є	тів,�я	і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд	��орі-

єнтовні�техні	о-е	ономічні�по	азни	и,�можли-

ві�передпрое	тні�пропозиції�по�об’є	т��інвес-

т�вання,�зазначеном����перелі	��об’є	тів,�я	і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�з�Департа-

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�Депар-

таментом�земельних�рес�рсів�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Департаментом�осві-

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

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

державної�адміністрації)�та�Деснянсь	ою�район-

ною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією.

4.3.�Надати�орієнтовні�техні	о-е	ономічні�по-

	азни	и,�можливі�передпрое	тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов�	он	�рс��по�об’є	т��інвес-

т�вання,�зазначеном����перелі	��об’є	тів,�я	і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�до�Депар-

тамент��е	ономі	и�та�інвестицій�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�для�під�отов	и��мов

	он	�рс�.

5.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те	т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

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

ції),�Департамент��земельних�рес�рсів�ви	о-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

13.06.2016�р.�№�421

Склад 
комісії з припинення комунального підприємства «Київський водний 

стадіон» шляхом приєднання до комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Спортивний комплекс»

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

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

�правління�молоді�та�спорт��Департамент��освіти

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

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

адміністрації),��олова�	омісії

Пилипч�	�Сер�ій�Ми	олайович дире	тор�	ом�нально�о�підприємства�ви	онавчо�о

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

державної�адміністрації)�"Спортивний�	омпле	с",

заст�пни	��олови�	омісії

Гр�з�Геннадій�Ми	олайович заст�пни	�начальни	а�відділ��розвит	��та�зміст�

інфрастр�	т�ри�освіти��правління�професійної

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

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

Коба�Сер�ій�Ми	олайович �оловний�б�х�алтер�	ом�нально�о�підприємства

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

місь	ої�державної�адміністрації)�"Спортивний

	омпле	с"

Корінний�Владислав�Володимирович ви	он�ючий�обов'яз	и�дире	тора�	ом�нально�о

підприємства�"Київсь	ий�водний�стадіон"

Корольова�Олена�Іванівна заст�пни	�начальни	а��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)

К�рбат�Ніна�Петрівна заст�пни	�начальни	а�відділ��б�х�алтерсь	о�о

облі	��та�звітності�Департамент��освіти�і�на�	и,

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

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

адміністрації)

Моця�Оль�а�Іванівна начальни	�відділ��спортивно�о�резерв��та�оздоровчої

роботи��правління�молоді�та�спорт��Департамент�

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

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

державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�Депар-

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

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�Дес-

нянсь	ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�за�запитами�	ом�нально�о�підпри-

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

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

ції)�«Київсь	е�інвестиційне�а�ентство»�нада-

вати�необхідні�виснов	и,�по�одження�та�мате-

ріали�для�під�отов	и�техні	о-е	ономічних�по-

	азни	ів�щодо�реалізації�інвестиційно�о�про-

е	т��по�об’є	т��інвест�вання,�зазначеном���

перелі	��об’є	тів,�я	і�потреб�ють�зал�чення

інвестицій.

6.�Постійно�діючій�	он	�рсній�	омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре	онстр�	ції,�реставрації�тощо�об’є	тів

нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр�	-

т�ри�міста�Києва�в��становленом��поряд	��про-

вести�	он	�рс�із�зал�чення�інвестора.

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

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

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

розподілом�обов’яз	ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

13.06.2016�р.�№�422

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво�спортивно�о�	омпле	с��на�проспе	ті�Генерала�Ват�тіна���Деснянсь	ом��районі.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про утворення робочої групи з підготовки проектів 
нормативно%правових актів та інших документів 

з питань вдосконалення механізму залучення інвестицій
Розпорядження № 425 від 13 червня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», розділу III Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810, розпорядження виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення
та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою вдосконалення інвестиційного процесу:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�під�отов	и�про-

е	тів�нормативно-правових�а	тів�та�інших�до-

	�ментів�з�питань�вдос	оналення�механізм�

зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�робоч���р�п�

з�під�отов	и�прое	тів�нормативно-правових

а	тів�та�інших�до	�ментів�з�питань�вдос	онален-

ня�механізм��зал�чення�інвестицій,�що�додає-

ться.

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�здійсню-

вати�ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріаль-

но-технічне�забезпечення�діяльності�робочої

�р�пи�з�під�отов	и�прое	тів�нормативно-пра-

вових�а	тів�та�інших�до	�ментів�з�питань�вдос-

	оналення�механізм��зал�чення�інвестицій.

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

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

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

розподілом�обов’яз	ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

13.06.2016�р.�№�425

Склад 
робочої групи з підготовки проектів нормативно%правових актів та інших

документів з питань вдосконалення механізму залучення інвестицій 

Пліс�Геннадій�Володимирович перший�заст�пни	��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації,��олова�робочої��р�пи

Принада�Світлана�І�орівна дире	тор�Департамент��е	ономі	и�та�інвестицій�ви	онавчо�о

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

адміністрації),�заст�пни	��олови�робочої��р�пи

Містю	�Оле��Оле	сандрович �енеральний� дире	тор� 	ом�нально�о� підприємства

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

державної�адміністрації)�"Київсь	е�інвестиційне�а�ентство",

се	ретар�робочої��р�пи

Архіпсь	а�Олеся�І�орівна е	сперт�з�вряд�вання�анти	ор�пційної�ор�анізації�Transparency

International�У	раїна�(за�з�одою)

Верес�Леся�Іванівна заст�пни	�	ерівни	а�апарат��-�начальни	�юридично�о

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

Велич	о�О	сана�Володимирівна член�Анти	ор�пційної�ради�(за�з�одою)

Гасюнас�Вячеслав�Вадимович заст�пни	��енерально�о�дире	тора�	ом�нально�о�підприємства

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

державної�адміністрації)�"Київсь	е�інвестиційне�а�ентство"

Гоци	�І�ор�Андрійович 	оординатор�	омітетів�Європейсь	ої�Бізнес�Асоціації�(за

з�одою)

Іса	ів�Галина�Мирославівна менеджер�з�питань�страте�ічно�о�розвит	��(нормативні�та

зовнішні�зв'яз	и)�Амери	ансь	ої�тор�івельної�палати�в

У	раїні�(за�з�одою)

Світличний�Оле��Петрович заст�пни	�дире	тора�Департамент��-�начальни	��правління

з�питань�інвестиційної�та�зовнішньое	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)

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 ëèïíÿ 2016 ð.
¹68(4838)

14

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

13.06.2016�р.�№�425

Положення 
про робочу групу з підготовки проектів нормативно%правових актів 

та інших документів з питань вдосконалення механізму 
залучення інвестицій

1.�Робоча��р�па�з�під�отов	и�прое	тів�нормативно-правових�а	тів�та�інших�до	�ментів�з�пи-

тань�вдос	оналення�механізм��зал�чення�інвестицій�(далі —�робоча��р�па),�є�постійно�діючим

ор�аном�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),

я	ий��творюється�ним�для�сприяння�здійсненню�повноважень.

2.�Робоча��р�па���діяльності�	ер�ється�Констит�цією�і�за	онами�У	раїни,�постановами�Вер-

ховної�Ради�У	раїни,�а	тами�Президента�У	раїни�та�Кабінет��Міністрів�У	раїни,�на	азами�мініс-

терств�та�інших�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�іншими�нормативно-правовими�а	тами,

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�адміністрації),�а�та	ож�цим�Поло-

женням.

3.�Основними�завданнями�робочої��р�пи�є:

проведення�аналіз��проблемних�питань,�що�вини	ають�під�час�зал�чення�інвестицій���розви-

то	�міста�Києва;

під�отов	а�прое	тів�нормативно-правових�а	тів,�а�та	ож�пропозицій�щодо�внесення�змін�до

нормативно-правових�а	тів,�під�отов	а�інших�до	�ментів�	ерівництв��ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�щодо�вдос	оналення�механізм�

зал�чення�інвестицій���розвито	�міста�Києва,�зо	рема�запровадження�«Єдино�о�ві	на»�для�ін-

весторів.

4.�Робоча��р�па�відповідно�до�по	ладених�на�ньо�о�завдань:

1)�проводить�аналіз�стан��справ�та�причин�вини	нення�проблем���зал�ченні�інвестицій;

2)�бере��часть���розробленні�(опрацюванні)�в��становленом��поряд	��прое	тів�нормативно-

правових�а	тів�та�інших�до	�ментів�з�питань,�що�належать�до�її�	омпетенції;

3)�подає�	ерівництв��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної

адміністрації)�пропозиції,�ре	омендації,�прое	ти�нормативно-правових�а	тів�та�інших�до	�мен-

тів,�розроблені�за�рез�льтатами�роботи.

5.�Робоча��р�па�має�право:

1)�одерж�вати�в��становленом��поряд	��від�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�влади,�зо	рема�те-

риторіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання,�стр�	т�рних�підрозділів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�та�їх

посадових�осіб�інформацію,�до	�менти�та�інші�матеріали,�потрібні�для�ви	онання�по	ладених

на�неї�завдань;

2)�зал�чати�до��часті�в�роботі�представни	ів�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�влади,�зо	рема�те-

риторіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання,�стр�	т�рних�підрозділів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх�	ерівни	ами),�а

та	ож�інших�осіб�(за�з�одою),�для�роз�ляд��питань,�що�належать�до�її�	омпетенції;

3)�ор�анізов�вати�проведення�	онференцій,�семінарів,�нарад�та�інших�заходів.

6.�Робоча��р�па�під�час�ви	онання�по	ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�місцевими�ор�а-

нами�ви	онавчої�влади,�зо	рема�територіальними�підрозділами�центральних�ор�анів�ви	онав-

чої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаці-

ями.

7.�Робоча��р�па��творюється���с	ладі��олови,�заст�пни	ів��олови,�се	ретаря�та�членів�робо-

чої��р�пи,�я	і�бер�ть��часть���її�роботі�на��ромадсь	их�засадах.

До�с	лад��робочої��р�пи�мож�ть�входити�та	ож�представни	и�місцевих�ор�анів�ви	онавчої

влади,�зо	рема�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�ор�анів�міс-

цево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх�	ерівни	а-

ми),��ромадсь	ості,�а�та	ож�інші�особи�(за�з�одою).

8.�Робоч���р�п��очолює�перший�заст�пни	��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації.

9.�Голова�робочої��р�пи�здійснює�за�альне�	ерівництво�діяльністю�робочої��р�пи,�визначає

порядо	�її�роботи,��олов�є�на�засіданнях,�представляє�робоч���р�п����відносинах�з�ор�анами

державної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами,�ор�ані-

заціями.

Заст�пни	��олови�робочої��р�пи�ви	он�є�повноваження��олови�робочої��р�пи���разі�йо�о�від-

с�тності.�Се	ретар�робочої��р�пи:

с	ли	ає�за�дор�ченням��олови�робочої��р�пи�засідання;�забезпеч�є�ведення�прото	олів�за-

сідання�робочої��р�пи;

забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�робочої��р�пи�(зо	рема�ведення�діловодства),�під�отов	�

поряд	��денно�о�та�матеріалів�до�її�засідань�з��рах�ванням�пропозицій�членів�робочої��р�пи;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень�робочої��р�пи,�ре��лярно�інформ�є��олов��ро-

бочої��р�пи�та�інших�членів�робочої��р�пи�з�цих�питань;

ви	он�є�в�межах�	омпетенції�дор�чення��олови�робочої��р�пи.

12.�Формою�роботи�робочої��р�пи�є�засідання,�що�с	ли	аються��оловою�робочої��р�пи�в�мі-

р��потреби.

Засідання�робочої��р�пи�вважається�правоможним,�я	що�на�ньом��прис�тні�більше�полови-

ни�йо�о�членів.

13.�На�засіданнях�робоча��р�па�розробляє�пропозиції�та�ре	омендації�з�питань,�що�належать

до�її�	омпетенції.

Пропозиції�та�ре	омендації�вважаються�схваленими,�я	що�за�них�про�олос�вало�більше�по-

ловини�прис�тніх�на�засіданні�членів�робочої��р�пи.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�вирішаль-

ним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні.

Пропозиції�та�ре	омендації�фі	с�ються���прото	олі�засідання,�я	ий�підпис�ється��олов�ючим

на�засіданні�та�се	ретарем�і�надсилається��сім�членам�робочої��р�пи,�заінтересованим�ор�а-

нам,�підприємствам,��становам,�ор�анізаціям,�іншим�особам.

Член�робочої��р�пи,�я	ий�не�підтрим�є�пропозиції�та�ре	омендації,�може�ви	ласти�в�письмо-

вій�формі�о	рем��д�м	�,�що�додається�до�прото	ол��засідання.

14.�Пропозиції�та�ре	омендації�робочої��р�пи�мож�ть�реалізов�ватися�шляхом�видання�в��с-

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

	ої�державної�адміністрації)�або�інших�нормативно-правових�а	тів�та�до	�ментів.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін 
до структури Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 442 від 17 червня 2016 року
З метою виправлення технічної помилки:

У�підп�н	ті�4.1.2�п�н	т��4.1�розділ��4�стр�	-

т�ри�Департамент��	ом�нальної�власності�

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

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

ції),�затвердженої�розпорядженням�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації)�від�19��р�дня

2012�ро	��№ 2281�(в�реда	ції�розпорядження

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

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

20�	вітня�2016�ро	��№ 251),�після�слова�«ре-

єстрації»�слово�«та»�ви	лючити.

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 27 червня 2013 року № 1075 
«Про надання права підпису»

Розпорядження № 450 від 17 червня 2016 року
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758 «Про затвердження По%

рядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби Укра%
їни», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518:

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	��№ 1075�«Про�надання

права�підпис�».
Голова В. Кличко

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:
- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,87 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é

îêðåìîñòîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë.Ë. Ðóäåíêî, 15/14, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 8% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —
437 630,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 917,53 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â
îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà": 1) ïðîñï.Ë³ñîâèé,23-À,1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —94,0 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —1837580,00 ãðí,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —
130,32 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —12250,53 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü
â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà
îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíî¿ ïàì'ÿòêè ìóçåþ "Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ";

- äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð
íà Ïîäîë³";

- äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó "Òåàòðàëüíî âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè "Àêòîð";

- äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó "Òåàòðàëüíî âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé êàìåðíèé
òåàòð "Äèâíèé çàìîê".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëü-
íå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³ç-
âèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó
ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðå-
ñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä-
÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó
êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ
ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäóïðèé-
ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè-
¿â,áóëüâ.Ïðàö³,1/1,ê³ì.311
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ,òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 
296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 ãîä., ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1 1 ïî-
âåðõ

áóëüâàð ²ãîðÿ
Øàìî, 5 ÊÍÇ ÍÂÊ

¹ 141 "ÎÐÒ"
37,85

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ

(ïðîâåäåííÿ êóðñ³â êèòàé-
ñüêî¿ ìîâè) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.04.2016

15% 17,14 çà
1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí
171,40 (Ïí, ×ò: 14.00-19.00)

Кольороподіл
А2
(формат�660х560�мм)
01034, Київ, в�л.�Володимирсь	а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати	».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà æèòëî-
âî¿ åêñïëóàòàö³¿ "Íîâîñåðâ³ñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàò-
âåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869, ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515 íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307 òà ðîçì³ùåí³ íà
³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Äëÿ ñïðàâíèõ ïëàòíèê³â ( ïðè îïëàò³ äî 20 ÷èñëà ) ïðîïîíóºòüñÿ çíèæêà 8%.

ÒÎÂ "ÊÓÆÅ "Íîâîñåðâ³ñ"ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çà-
óâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ïðî ðîçì³ð òàðèô³â íà ïîñ-
ëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ: 01103,
ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìèðîâà, áóä. 16, ïðèì. 270, êîíòàêòíèé òåëåôîí 596-18-00.

Ó çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîðåñóðñè, ìà-
òåð³àëè òîùî,Äåðæàâíà óñòàíîâà "Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè: âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 24,
âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 3, âóë. Ìîëäàâñüêà, 5-À, âóë. Ìîëäàâñüêà, 3 ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç
ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ç óðàõóâàííÿì
çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515 òà ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè
íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÂÎ ÊÌÐ(ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ ãóðòîæèòê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëü-
öÿ, 10 äî 11 ëèïíÿ 2016 ðîêó.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè:
áóëüâ. Êîëüöîâà, 17 À ë³ò. Á, ² ïîâåðõ, ïëîùà 20,00 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 361500,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1506,25 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ
ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè òà ñêëîïîñóäó
(ïóíêò ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè); âóë. Æîëóäºâà, 6-À ë³ò. Á, ² ïîâåðõ, ïëîùà 19,38 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 350300,0 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1459,58 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿
ñèðîâèíè òà ñêëîïîñóäó (ïóíêò ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè).

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñº÷åíîâà, 9 (Ñïåö³àëüíà øêîëà-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 9 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 93,28 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî íàäàº îñâ³òí³ ïîñëóãè ó ñôåð³

çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, äîøê³ëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäîâàíà ïëîùà ÿêîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ
îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ ó ñôåðàõ äîøê³ëüíî¿ òà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.

Ãîëîñ³¿âñüêèé, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ
(ó ïîðÿäêó ÷. 9 ñòàòò³ 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè)

Ôóç³êà Ñâÿòîñëàâà Îëåãîâè÷à
Âàñèëüê³âñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº Âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ó

ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Íºñòºðîâî¿ Ñóñàííè Ðóñòàìîâíè ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè òà âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìëþ, óñóíåííÿ ïåðåøêîä â ¿¿ êîðèñòóâàíí³, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 7 ëèïíÿ
2016 ðîêó íà 11.00 ³ â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Âàñèëüê³â,Êè¿âñüêà îáëàñòü,âóë.Øåâ÷åíêà,8,ñóääÿ Êîðí³ºíêî Ñ.Â.

Âè çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.
Ðîç'ÿñíþºìî, ùî ó ðàç³ íåÿâêè ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóäå ïðîâåäåíî

ó Âàøó â³äñóòí³ñòü, à â³äïîâ³äíî äî ÷. 9 ñòàòò³ 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê
â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò,ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909215 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà,ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïøåíè÷í³é, 7 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:550:0004) â³ä 28 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Îëåêñþêà Ðîìàíà Âàëåð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò,ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909164 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0986 ãà,ÿêà
ðîçòàøîâàíà íà âóë.Ïðîìåíèñò³é,1 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:72:279:0001) â³ä 05 æîâòíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Áóíåâè÷ Òåòÿíè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯
ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà,
êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ —ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì.Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16):
-÷àñòèíà âåñòèáþëÿ 1 ïîâåðõó íåæèòëîâî¿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16 ïëîùåþ 1,00 êâ.ì,âàðò³ñòþ 35 500,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî

òåðì³íàëó,îðåíäíà ñòàâêà —40%,ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 1 183,33 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.03.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè —2 ðîêè 364 äí³.
Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà. 22):
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 18, ïëîùåþ 64,80 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 593 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà — 1% çà 20,0 êâ.ì òà 4% çà 44,8 êâ.ì,
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 4080,83 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 29.02.2016, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 11-À):
- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 685 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðèîçåðíà, 6 ïëîùåþ 70,00 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 391 400,0 ãðí (áåç ÏÄÂ),

ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî),îðåíäíà ñòàâêà —1%,ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2016 —2,42 ãðí,ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 685 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðèîçåðíà, 6 ïëîùåþ 138,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 608 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ),
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàä,îðåíäíà ñòàâêà —1%,ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 2173,83 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2016,çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì
ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç

ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, 104, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Äî óâàãè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñï³âïðàöþþòü, àáî ìàþòü íàì³ð ñï³âïðàöþâàòè ç ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ"
ó ñôåð³ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà çàêð³ïëåíèõ çà ï³äïðèºìñòâîì ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ.

Âðàõîâóþ÷è ñòàí äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ çà ñâî-
º÷àñí³ñòþ ðîçðàõóíê³â, òà ï³äâèùåííÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè, óäîñêîíàëåíî óìîâè äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâà íà åêñïëó-
àòàö³þ ô³êñîâàíèõ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ, ùî óêëàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì ïî÷èíàþ÷è ç áåðåçíÿ 2016 ðîêó.

Çîêðåìà, ñêîðî÷åíî ñòðîê ïîâåðíåííÿ ç åêñïëóàòàö³¿ ïàðêóâàëüíîãî ìàéäàí÷èêà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿, ïðèïèíåííÿ
(ðîç³ðâàííÿ) äîãîâîðó; âèçíà÷åíî ïîðÿäîê îïëàòè ùîì³ñÿ÷íèõ ïëàòåæ³â; âñòàíîâëåíî ïðàâî ï³äïðèºìñòâà íà äîñòðîêîâå ðîç³ð-
âàííÿ äîãîâîðó â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó ïðîñòðî÷åííÿ îïëàòè, àáî îïëàòè íàäàíèõ ïîñëóã íå â ïîâíîìó îáñÿç³.

Ïðîñèìî ç'ÿâèòèñü äëÿ óêëàäàííÿ íîâèõ äîãîâîð³â òà äëÿ ïîãàøåííÿ ³ñíóþ÷î¿ çàáîðãîâàíîñò³.

Òàêîæ çâåðòàºìî âàøó óâàãó, ùî íà ï³äïðèºìñòâ³ çì³íèëèñü áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè òà ìîæóòü áóòè ïåðåãëÿíóò³ òàðèôè.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�НКРЕКП�від�24.05.2016�№ 1179�“Про�встановлення�на�липень�2016�ро���єдиних�роздрібних�тарифів�на

еле�тричн��енер�ію,�що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім�населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення,
на�території�У�раїни”�єдині�роздрібні�тарифи�на�еле�тричн��енер�ію, що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім
населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення, на�території�У�раїни���липні�2016�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,
я	і�вводяться�в�дію�з�1�липня�2016�ро	�

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ËÈÏÍ² 2016 ðîêó ç 22.00 äî 4.00.

І�	лас
напр��и�
(27,5�	В
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�

(до
27,5 	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

143,75 28,75 172,50 182,25 36,45 218,70

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

82,50 16,50 99,00 82,50 16,50 99,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 86,25 17,25 103,50 109,35 21,87 131,22

Інші��одини�доби 143,75 28,75 172,50 182,25 36,45 218,70

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00
з�11.00�до�20.00
з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00
з�20.00�до�23.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються�та�і
тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№1241�(із�змінами�та�доповненнями),
фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

¹ ï/ï Àäðåñà ãóðòîæèòêó Òàðèô, ãðí/êâ.ì â ì³ñÿöü

1 âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 24 6,32

2. âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 3 7,18

3. âóë. Ìîëäàâñüêà, 5-À 8,29

4. âóë. Ìîëäàâñüêà, 3 5,08

Íàö³îíàëüíèé àíñàìáëü ñîë³ñò³â "Êè¿âñüêà êàìåðàòà"
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ñîë³ñòà Àíñàìáëþ (ñêðèïêà).

Ïðåòåíäåíòè, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè òàêèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì:
- Âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò);
- Äîñâ³ä ðîáîòè ñîë³ñòîì — àðòèñòîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ íå ìåíøå 10 ðîê³â.
Çàÿâà òà äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íàäñèëàþòüñÿ íà àäðåñó: 01004, ì. Êè¿â, âóë. Ïóøê³íñüêà,

áóä. 32.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî äî 10 ñåðïíÿ 2016 ðîêó íàä³ñëàòè çà âêàçàíîþ àäðåñîþ çàÿâó
(ó äîâ³ëüí³é ôîðì³) òà íàñòóïí³ äîêóìåíòè:

1. Çàïîâíåíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ³ç âêëåºíîþ ôîòîêàðòêîþ;
2. Êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº îñîáó;
3. Âèòÿã ç òðóäîâî¿ êíèæêè;
4. Êîï³þ äîêóìåíòà ïðî îñâ³òó çà â³äïîâ³äíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ó äâà åòàïè 15 ñåðïíÿ 2016 ð. çà âêàçàíîþ àäðåñîþ: 
ïåðøèé åòàï ç 10.00 — ðîçãëÿä çàÿâ òà äîêóìåíò³â ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî äîïóñêó äî ó÷àñò³

â 2 åòàï³ êîíêóðñó;
äðóãèé åòàï ç 12.00 — ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí/êâ. ì â ì³ñÿöü

1 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 3 8,60

2 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 5 8,60

3 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 7 8,69

4 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 9 8,69

5 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 12 8,60

6 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 14 8,60

7 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 16 8,69

8 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 16-Á 8,78

9 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 18-À 8,78

10 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 20 8,71

11 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 20-À 8,78

12 ì. Êè¿â, âóë. Ï. Ëóìóìáè, 6/1 8,30

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ
çàÿâ ïðî îðåíäó —
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíî-
ãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: ì.Êè¿â,áóëüâ.Ïðà-
ö³, 1/1, ê³ì. 311
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê
296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ. ì òà 1 ãîä.

ó ãðí

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè,
ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1

Öîêîëü (ïîñ-
ò³éíà îðåí-

äà), 2 ïîâåðõ
(ïîãîäèííà

îðåíäà)

Îê³ïíî¿
Ðà¿ñè
âóë., 6
ÇÍÇ

¹ 128

97,77, ç íèõ:
öîêîëü

(12.84 êâ. ì),
2 ïîâåðõ

(84,93 êâ. ì)

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÊÓÐÑ²Â
Ç ÍÀÂ×ÀÍÍß ÂÎÄ²¯Â

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 29.02.2016

10% 182,94 çà 1 êâ. ì,
39,58 çà 1 ãîä.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ó
ãðí, 2349,00 

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà,
ó ãðí, 474,96 

(Ïí-×ò: 18.00-21.00 ãîä.)

¹
ï/ï

Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷
(þðèäè÷-
íà àäðåñà,
êîíòàêò-
íèé òåëå-

ôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà 
ñòàâêà

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

1

ÊÏ "Êè¿â-
æèò-

ëîñïåö-
åêñïëóàòà-
ö³ÿ (01001,

Âîëîäè-
ìèðñüêà,

51-à,
234-23-24)

1 ïîâåðõ Êóð÷àòîâà
23À, ë³ò. À 46,80 15% Ðîçì³ùåííÿ âåòåðè-

íàðíî¿ ë³êàðí³
Ñòàíîì íà 31.03.2016

2 ðîêè 364 äí³ 258,05 12076,75 966140,0

2
1 ïî-
âåðõ,

ï³äâàë

Àíòîíîâè-
÷à, 12,
ë³ò. Á

55,60
1% (äëÿ ïëîù³

20 êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 29.02.2016

4%
2 ðîêè 364 äí³

81,84 4550,21
1869400,0

àáî 15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 420,28 23367,50

3
1-2 ïî-
âåðõ,

ï³äâàë

Ïðèîçåð-
íà, 2, ë³ò. À

157,70
1% (äëÿ ïëîù³

20 êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 30.04.2016

4% 
2 ðîêè 364 äí³

60,78 9585,42
3177900,0

àáî 15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 251,89 39723,75

4
1-2 ïî-
âåðõ,

ï³äâàë

Ïðèîçåð-
íà, 2, ë³ò. À

110,70
1% (äëÿ ïëîù³

20 êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 30.04.2016

4% 
2 ðîêè 364 äí³

59,72 6610,24
2293900,0

àáî 15% ²íøå âèêîðèñòàííÿ 259,02 28673,75
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 48390

1 ëèïíÿ 2016 ð.

¹68(4838)
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Ì²ÑÒÎ
íîâèíè 

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí
êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ

íà II² êâàðòàë 2016 ðîêó
Ó ïåðøîãî çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ Âî-
ë îä è ì è ð î â è ÷ à
ÏË²ÑÀ (ïèòàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿); ïèòàííÿ
áþäæåòó òà ô³íàíñ³â, ïëàíóâàííÿ ³ îáë³-
êó, ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè, áàíê³âñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —
êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00 äî 18.00
íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿
îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-40.
Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî
òðåòüîãî â³âòîðêà ç 17.00 äî 18.00 ó Ïå-
÷åðñüê³é ÐÄÀ òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî â³â-
òîðêà ç 17.00 äî 18.00 ó Øåâ÷åíê³âñüê³é
ÐÄÀ. Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òå-
ëåôîííèõ ë³í³é — êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðåäè
ç 17.00 äî 18.00, òåë. 202-76-76.

Óçàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà
Îëåêñàíäðîâè÷à
ÏÀÍÒÅËÅªÂÀ (ïè-
òàííÿ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà,åíåðãåòèêè,
åíåðãîåôåêòèâíîñò³
òà åíåðãîçáåðåæåí-

íÿ; óòðèìàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî
ñòàíó æèòëîâîãî ôîíäó, ñï³âïðàö³ ç ÎÑÁÁ,
ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà, íàäàííÿ ðèòóàëüíèõ
ïîñëóã; êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì; íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; îõîðîíè äîâê³ëëÿ;
îõîðîíè ïðàö³ òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíî-
ñò³ íàñåëåííÿ) îñîáèñòèé ïðèéîì — êîæ-
íîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00 íà
âóëèö³ Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿
îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-56.
Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî
ïåðøîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00 ó Ñâÿ-
òîøèíñüê³é ÐÄÀ òà êîæíîãî òðåòüîãî ÷åò-
âåðãà ç 16.00 äî 18.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ.
Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é — êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà
ç 16.00 äî 17.00, òåë.202-76-76.

Óçàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ìèêî-
ëè Þð³éîâè÷à ÏÎ-
ÂÎÐÎÇÍÈÊÀ (ïèòàí-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ òà çàõèñòó ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùå-
íèõ ãðîìàäÿí—ïåí-

ñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â,îäèíîêèõ íåïðàöåçäàò-
íèõ ëþäåé,ä³òåé-ñèð³ò,îäèíîêèõ ìàòåð³â,
áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé òà ³íøèõ; çàáåçïå÷åí-
íÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ï³ëüãè,
çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ïðàö³ òà çàðîá³òíî¿
ïëàòè; ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè; íàäàííÿ àäì³-

í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã; ïèòàííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, ïðèâàòèçàö³¿) îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíî¿ òðåòüî¿ ï’ÿò-
íèö³ ç 12.00 äî 14.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36.
Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëü-
íî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí,—202-76-16; 202-77-21.Îñîáèñ-
òèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ïåðøîãî
ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 ó Ãîëîñ³-
¿âñüê³é ÐÄÀ òà êîæíî¿ òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç
16.00 äî 17.00 ó Äàðíèöüê³é ÐÄÀ. Ïðîâå-
äåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³-
í³é—êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 11.00 äî
12.00, òåë. 202-76-76.

Óçàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñ³ÿ Þð³éîâè÷à ÐÅÇ-
Í²ÊÎÂÀ (ïèòàííÿ
äåöåíòðàë³çàö³¿ òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ; ì³æíàðîä-
íèõ â³äíîñèí; âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè;

ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿; âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè;
òóðèçìó ³ êóðîðò³â; ðåêëàìè) îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³â-
òîðêà ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî 12.00. Òåëåôîí ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³-
çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,—
202-70-52. Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ»
òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæíîãî ÷åòâåðòîãî
â³âòîðêà ç 10.00 äî 11.00, òåë. 202-76-76.

Óçàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ëë³ Âà-
äèìîâè÷à ÑÀÃÀÉ-
ÄÀÊÀ (ïèòàííÿ ïðî-
ìèñëîâî¿, íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè; ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè
òà ï³äïðèºìíèöòâà;

âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ; ä³ÿëüíîñò³ ðèíê³â;
³íôîðìàòèçàö³¿, òåëå- òà ðàä³îìîâëåííÿ,
ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó; òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó;
áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó äîð³ã) îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³â-
òîðêà ç 14.00 äî 15.00. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿
îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-66.
Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é — êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà
ç 12.00 äî 13.00, òåë. 202-76-76

Óçàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäðà Âàëåð³éîâè-
÷à ÑÏÀÑÈÁÊÀ (ïè-
òàííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè,ðå-
ãóëþâàííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³; êà-
ï³òàëüíîãî áóä³âíèö-

òâà; áóä³âíèöòâà æèòëà,ðåêîíñòðóêö³¿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó; çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ
æèòëîâîþ ïëîùåþ, ïèòàííÿ âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ³íâåñòî-

ð³â, ÿê³ çàçíàëè çáèòê³â âíàñë³äîê ä³ÿëü-
íîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîì-
ïàí³é «Åë³òà-öåíòð»; âèêîðèñòàííÿ òà îõî-
ðîíè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ì.Êèºâà) îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíî¿ ïåðøî¿
ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðå-
ùàòèê,36.Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè,â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí,— 202-77-04; 202-77-05.
Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — ó äðóãó ñå-
ðåäó ç 16.00 ó Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ, ÷åòâåðòî¿
ñåðåäè ç 16.00 ó Ïîä³ëüñüê³é ÐÄÀ. Ïðîâå-
äåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³-
í³é — êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 14.00 äî
15.00, òåë. 202-76-76.

Óçàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãàííè
Â³êòîð³âíè ÑÒÀ-
ÐÎÑÒÅÍÊÎ (ïèòàí-
íÿ îñâ³òè ³ íàóêè;
êóëüòóðè òà îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè,ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ³ ñïîðòó; íàö³î-

íàëüíèõ ìåíøèí ³ ì³ãðàö³¿ òà äåðæàâíî-
öåðêîâíèõ â³äíîñèí; ïèòàííÿ ìàòåðèí-
ñòâà ³ äèòèíñòâà, ä³òåé-ñèð³ò, ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³,òóðèçìó òà êóðîðò³â) îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³âòîð-
êà ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36.
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿
çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí,— 202-74-03. Îñîáèñòèé âè¿çíèé
ïðèéîì — êîæíîãî ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà
ì³ñÿöÿ ç 16.00 â Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ òà òðå-
òüîãî â³âòîðêà ç 16.00 ó Äí³ïðîâñüê³é ÐÄÀ.
Ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é — êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç
10.00 äî 11.00, òåë. 202-76-76.

Óêåð³âíèêà àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) Âîëîäèìèðà Âî-
ë îä è ì è ð î â è ÷ à
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÀ (ïè-

òàííÿ ä³ÿëüíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ä³ÿëü-
íîñò³ àðõ³â³â; çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿; çàáåç-
ïå÷åííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó, ïðàâ
³ ñâîáîä ãðîìàäÿí; âçàºìîä³¿ òà ðîçâèòêó
çâ’ÿçê³â ³ç ñóäàìè, ïðàâîîõîðîííèìè îð-
ãàíàìè; ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí;
äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ; ³íôîð-
ìàòèçàö³¿, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ òà
çàõèñòó ³íôîðìàö³¿; ðåôîðìóâàííÿ òà ðîç-
âèòêó ñèñòåìè ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é;
ïèòàííÿ ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó öåí-
òð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã)
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî
òðåòüîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî 13.00 íà âó-
ëèö³ Õðåùàòèê,36.Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñî-
áè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-77-76 �

Ó ì³ñò³ òðèâàþòü ðåìîíòè äîð³ã

ÓÏÐÎÄÎÂÆ âèõ³äíèõ êè¿âàâòîäîð³âö³ â ö³ëîäî-
áîâîìó ðåæèì³ ðåìîíòóâàëè âóëè÷íî-äîðîæíþ
ìåðåæó ñòîëèö³. Âðàõîâóþ÷è ìåíøó çàâàíòàæå-
í³ñòü ìàã³ñòðàëåé, øëÿõîâèêè ïðîâîäèëè ðîáîòè
ç â³äíîâëåííÿ àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ. Òàê, âïðî-
äîâæ âèõ³äíèõ îíîâëåíî ïðî¿æäæó ÷àñòèíó ïî 
âóë. Ïàâë³âñüê³é íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Äìèòð³âñüêî¿
äî âóë. Òóðãåíºâñüêî¿, âóë. Îâðóöüê³é íà ä³ëÿíö³
â³ä Ïîä³ëüñüêîãî óçâîçó äî âóë. Ãåðöåíà, âóë. Ïðå-
îáðàæåíñüê³é íà ä³ëÿíö³ â³ä Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî
ïðîñïåêòó äî âóë. Ìàêñèìà Êðèâîíîñà.

Â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç ñåðåäíüîãî ðå-
ìîíòó ïî âóë. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà îíîâëåíî 7 900
êâ. ì äîð³ã íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Áðàòèñëàâñüêî¿ äî
Êåð÷åíñüêî¿ ïëîù³. Êð³ì òîãî, íà âóë. Ìåëüíèêî-
âà ïðîâåäåí³ ðîáîòè ç çàì³íè âåðõíüîãî øàðó àñ-
ôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè
íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ãëèáî÷èöüêî¿ äî âóë. Ãåðöåíà.

Íàãàäàºìî, ùî íèí³ ó ñòîëèö³ òðèâàþòü êàï-
ðåìîíòè Ï³âäåííîãî ìîñòó, Ãàâàíñüêîãî øëÿ-
õîïðîâîäó, âóë. Áó÷ìè, ïðîñï. Ïåðåìîãè,
âóë. Ìåëüíèêîâà, ñåðåäí³ ðåìîíòè âóë. Ñòàðî-
íàâîäíèöüêî¿ òà âóë. Ðîá³òíè÷î¿, à òàêîæ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ �

Äî 4 ëèïíÿ â Êèºâ³ 
î÷³êóºòüñÿ âèñîêèé ð³âåíü
ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè

ÔÀÕ²ÂÖ² çàêëèêàþòü êèÿí ìàêñèìàëüíî îáå-
ðåæíî ïîâîäèòèñÿ ç âîãíåì, îñîáëèâî â ë³ñîïàð-
êîâèõ çîíàõ, òà íàãàäóþòü ïðî ïðàâèëà ïîâåä³í-
êè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïîæåæ³.

ßêùî âè îïèíèëèñÿ â îñåðåäêó ïîæåæ³:
— íå ïàí³êóéòå òà íå ïðèéìàéòå ïîñï³øíèõ

íåîáäóìàíèõ ð³øåíü;
— íå ò³êàéòå â³ä ïîëóì’ÿ, ùî øâèäêî íàáëè-

æàºòüñÿ, ó ïðîòèëåæíèé â³ä âîãíþ á³ê, äîëàéòå
êðàéêó âîãíþ ïðîòè â³òðó, çàêðèâøè ãîëîâó é
îáëè÷÷ÿ îäÿãîì;

— ç íåáåçïå÷íî¿ çîíè, äî ÿêî¿ íàáëèæàºòüñÿ
ïîëóì’ÿ, âèõîäüòå øâèäêî, ïåðïåíäèêóëÿðíî
íàïðÿìêó ïîøèðåííÿ âîãíþ;

— ÿêùî âòåêòè â³ä ïîæåæ³ íåìîæëèâî,òî âèé-
ä³òü íà â³äêðèòó ì³ñöåâ³ñòü àáî ãàëÿâèíó, ââ³é-
ä³òü ó âîäîéìó àáî íàêðèéòåñü ìîêðèì îäÿãîì
³ äèõàéòå ïîâ³òðÿì, ùî íàä ñàìîþ ïîâåðõíåþ
çåìë³ (òóò âîíî ìåíø çàäèìëåíå), ðîò ³ í³ñ ïðè
öüîìó ïðèêðèâàéòå îäÿãîì ÷è øìàòêîì áóäü-
ÿêî¿ òêàíèíè;

— ãàñèòè ïîëóì’ÿ íåâåëèêèõ íèçîâèõ ïîæåæ
ìîæíà, çàáèâàþ÷è éîãî ã³ëêàìè ëèñòÿíèõ ïîð³ä
äåðåâ, çàëèâàþ÷è âîäîþ, çàêèäàþ÷è âîëîãèì
´ðóíòîì òà çàòîïòóþ÷è íîãàìè;

— ï³ä ÷àñ ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ íå â³äõîäüòå äàëå-
êî â³ä äîð³ã òà ïðîñ³ê, íå âèïóñêàéòå ç âèäó ³í-
øèõ ó÷àñíèê³â ãàñ³ííÿ ïîæåæ³, ï³äòðèìóéòå ç
íèìè çâ’ÿçîê çà äîïîìîãîþ ãîëîñó;

— áóäüòå îáåðåæí³ â ì³ñöÿõ ãîð³ííÿ âèñî-
êèõ äåðåâ, âîíè ìîæóòü çàâàëèòèñÿ òà òðàâìó-
âàòè âàñ;

— îñîáëèâî îáåðåæíèìè áóäüòå ó ì³ñöÿõ òîð-
ôÿíèõ ïîæåæ, âðàõîâóéòå, ùî òàì ìîæóòü ñòâî-
ðþâàòèñÿ ãëèáîê³ âèðâè,òîìó ðóõàéòåñÿ, çà ìîæ-
ëèâîñò³, ïåðåâ³ðÿþ÷è ïàëèöåþ ãëèáèíó øàðó,
ùî âèãîð³â;

— ï³ñëÿ âèõîäó ³ç îñåðåäêó ïîæåæ³ ïîâ³äîì-
òå ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè òà ïîæåæíó ñëóæáó ïðî
ì³ñöå, ðîçì³ðè òà õàðàêòåð ïîæåæ³ �



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


