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íîâèíè

Îíîâëåíà øêîëà 
ðîçïî÷àëà ðîáîòó

Çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ¹ 140

íàçèâàþòü êëþ÷îâèì ïóñêîâèì

îá’ºêòîì ñòîëèö³ ó ñôåð³ îñâ³òè

äî 1 âåðåñíÿ. Ó÷îðà íà â³äêðèòòÿ

îíîâëåíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

çàâ³òàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-

âà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ó æèòò³ ãîëîâíå ìð³ÿòè, à òà-

êîæ áàãàòî ïðàöþâàòè äëÿ çä³éñ-

íåííÿ ñâîº¿ ìåòè, — ñêàçàâ ìåð

ñòîëèö³, — Äåñÿòü ðîê³â áàòüêè

öüîãî ðàéîíó ìð³ÿëè, ùîá ¿õí³ ä³-

òè íàâ÷àëèñÿ â ã³äíèõ óìîâàõ ³

íàøà êîìàíäà öå çðîáèëà. Áî íà-

ø³ ãîëîâí³ ³íâåñòèö³¿ — öå ³íâåñ-

òèö³¿ â ìàéáóòíº, â íàøèõ ä³òåé.

Ìè öå ðîáèìî — òîð³ê çáóäóâàëè

äâà ñàäî÷êè, à öüîãî ðîêó ñ³ì äî-

øê³ëüíèõ çàêëàä³â, òà äâ³ øêîëè».

«Ñàìå â ö³é øêîë³ ìè ìàºìî

âäàëèé åêñïåðèìåíò ç áóä³âíèö-

òâà ó äâà åòàïè. Òîð³ê äî 1 âåðåñ-

íÿ áóëî ââåäåíî ïåðøó ÷åðãó —

çâåäåíî àáñîëþòíî íîâèé êîðïóñ,

ùî äàëî çìîãó îñâ³òíüîìó çàêëà-

äó çàïðàöþâàòè íàïîëîâèíó ïî-

òóæíîñò³. Öüîãîð³÷ ìè â³äêðèºìî

éîãî îñòàòî÷íî ³ íà ïîâíó ïîòóæ-

í³ñòü — 800 ó÷í³â»,— çàçíà÷èâ çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð

Ñïàñèáêî.

Ó íîâîìó êîðïóñ³ ôóíêö³îíóº

äâà êîìï’þòåðí³ êëàñè ç íåîáõ³ä-

íîþ òåõí³êîþ, õàð÷îáëîê, àêòîâà

òà ÷èòàëüíà çàëè ç ³íòåðàêòèâíè-

ìè äîøêàìè. Äðóãèé ïóñêîâèé

êîìïëåêñ ïåðåäáà÷àº ðåêîíñòðóê-

ö³þ ñòàðîãî ïðèì³ùåííÿ íàâ÷àëü-

íîãî çàêëàäó. Íà ô³íàíñóâàííÿ

âñ³õ áóä³âåëüíèõ òà ðåìîíòíèõ

ðîá³ò ó øêîë³ ¹ 140 ³ç ì³ñüêîãî

áþäæåòó áóäå âèòðà÷åíî áëèçü-

êî 140 ìëí ãðí.

«Øêîëó áóäå îáëàäíàíî çà îñòàí-

í³ì ñëîâîì íàóêè ³ òåõí³êè — âñ³

íàâ÷àëüí³ êàá³íåòè çàáåçïå÷åí³

³íòåðàêòèâíèìè äîøêàìè, çàïðà-

öþº äâà êîìï’þòåðí³ êëàñè, òðè

ë³íãàôîíí³ êàá³íåòè,äâà ñïîðòèâ-

íèõ çàëè òà áàñåéí. Êð³ì òîãî, çà-

êëàä ïðèñòîñóþòüäëÿ ä³òåé ³ç ôóíê-

ö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè: âáó-

äóþòü ë³ôò òà îáëàøòóþòü ïàíäó-

ñè»,—ïîâ³äîìèâ ïàí Ñïàñèáêî ³ äî-

äàâ, ùî ó øêîë³ òàêîæ îáëàäíàëè

ìàéäàí÷èê äëÿ âîðêàóòó.

«Ìîÿ íàéìåíøà, òðåòÿ äèòè-

íà éäå ó ïåðøèé êëàñ, ³ ÿ ìîæó íà

âëàñíîìó äîñâ³ä³ ñêàçàòè, ùî çà

äâà ðîêè áóëî çðîáëåíî á³ëüøå,

í³æ óïðîäîâæ âîñüìè»,— ñêàçàëà

ãîëîâà áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó ïà-

í³ Âàëåíòèíà.

Íàïðèê³íö³ óðî÷èñòîãî â³ä-

êðèòòÿ äèðåêòîð øêîëè ¹ 140

Îêñàíà Ñåìåíþê ðàçîì ³ç ì³ñü-

êèì ãîëîâîþ Â³òàë³ºì Êëè÷êîì

çàâåëè ïåðøà÷ê³â â îíîâëåíå ïðè-

ì³ùåííÿ.

Ó íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê —
ç «Êàðòêîþ ó÷íÿ»

Ñâÿòî ïåðøîãî äçâîíèêà ó êè-

¿âñüêîìó Ë³öå¿ ³íôîðìàö³éíèõ

òåõíîëîã³é ¹ 79 ðîçïî÷àâñÿ îñî-

áëèâîþ ïîä³ºþ. Ïåðøèé çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ

ïðèâ³òàâ óñ³õ ³ç ïî÷àòêîì íîâî-

ãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³ âðó÷èâ

îäèíàäöÿòèêëàñíèêàì «Êàðòêè

ó÷íÿ».

«Ñòàðøîêëàñíèêè ë³öåþ áðàëè

áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ðîçðîáö³

öüîãî ïðîåêòó ³ ïåðåìîãëè íà Ì³æ-

íàðîäí³é îë³ìï³àä³, ïðåçåíòóþ÷è

éîãî. Ìè âïåâíåí³, ùî êâàë³ô³êà-

ö³ÿ ë³öå¿ñò³â, ÿê³ âèâ÷àþòü ³íôîð-

ìàö³éí³ òåõíîëîã³¿,äîçâîëèòü íàì

åôåêòèâíî âïðîâàäèòè «Êàðòêè

ó÷íÿ» é â ³íøèõ îñâ³òí³õ çàêëàäàõ

Êèºâà»,— çàçíà÷èâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Öåé ï³ëîòíèé ïðîåêòº ÷àñòèíîþ

ìàñøòàáíîãî ì³ñüêîãî ñîö³àëüíî-

ãî ïðîåêòó «Êàðòêà êèÿíèíà», ðîç-

ðîáëåíèé ðàçîì ³ç ÂÀÒ «Îùàä-

áàíê» òà MasterCard Europe â Óêðà-

¿í³. ßê ïîÿñíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ,çà äîïîìîãîþ «Êàðò-

êè ó÷íÿ» áàòüêè çìîæóòü ñòåæè-

òè çà òèì, ÿê ¿õ äèòèíà ñ³äàº â ìåò-

ðî, ïðîõîäèòü òóðí³êåò ³ íàâ³òü,

ùî ïî¿ëà íà îá³ä. Êð³ì òîãî, øêî-

ëÿð³ áóäóòü ïðèâ÷àòèñü äî ô³íàí-

ñîâî¿ äèñöèïë³íè ³ íàáóâàòèìóòü

äîñâ³ä, ÿê ðîçïîðÿäæàòèñü âëàñ-

íèìè êîøòàìè, àäæå «Êàðòêà ó÷-

íÿ» º áàãàòîôóíêö³îíàëüíîþ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñâÿòà ïåð-

øîãî äçâîíèêà â ë³öå¿ ¹ 79 — ç

êâ³òàìè, á³ëèìè êîì³ðöÿìè ³ áàí-

òèêàìè, ï³ñíÿìè ³ ïîâ³òðÿíèìè

êóëüêàìè, Ãåííàä³é Ïë³ñ ïîä³ëèâ-

ñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè: «ß áàòüêî

äâîõ ä³òåé ³ äîáðå ðîçóì³þ, ùî

ñüîãîäí³ â³ä÷óâàþòü ³ â÷èòåë³, ³

áàòüêè, ÿêèì ïðèéäåòüñÿ çíîâó

«íàâ÷àòèñÿ â øêîë³» ðàçîì ³ç ñâî-

¿ìè øêîëÿðàìè. ß ïåðåêîíàíèé,

ùî ó÷í³, ïðèñóòí³ ñüîãîäí³ íà ñâÿ-

ò³, áóäóâàòèìóòü íîâó, çàìîæíó ³

ñó÷àñíó Óêðà¿íó ³ ÿ çíàþ, ùî âî-

íè çìîæóòü öå çä³éñíèòè» �

Ïåðøèé ðàç — ó ïåðøèé êëàñ
� Â Äåíü çíàíü ó ñòîëèö³ çà øê³ëüí³ ïàðòè ñ³ëè 32 òèñÿ÷³ ïåðøîêëàñíèê³â

Íà ïåðøîêëàñíèê³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 140 ó íîâîìó êîðïóñ³ ÷åêàþòü äâà êîìï’þòåðí³ êàá³íåòè ç íåîáõ³äíîþ òåõí³êîþ, õàð÷îáëîê, àêòîâà òà ÷èòàëüíà çàëè
ç ³íòåðàêòèâíèìè äîøêàìè
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Ó ìåð³¿ â³äçíà÷àòü
íàéêðàùèõ 
ï³äïðèºìö³â

Ñüîãîäí³ îá 11.00 â Êîëîíí³é çàë³

ÊÌÄÀ â³äáóäåòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ

ï³äïðèºìöÿ. Ó ðàìêàõ çàõîäó çàïëà-

íîâàíî íàãîðîäæåííÿ äèïëîìàìè Ëà-

óðåàò³â ² Ðåã³îíàëüíîãî òóðó Âñåóêðà-

¿íñüêîãî ðåéòèíãó «Ñóìë³íí³ ïëàòíè-

êè ïîäàòê³â-2015» òà ïåðåìîæö³â ì³ñü-

êîãî êîíêóðñó-îãëÿäó ñóá’ºêò³â ãîñïî-

äàðþâàííÿ ñôåðè ïîáóòîâîãî îáñëó-

ãîâóâàííÿ íà ïðèñâîºííÿ çâàííÿ çðàç-

êîâîãî â ì³ñò³ Êèºâ³ ó 2015 ðîö³.

Òàêîæ ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ì³ñòà, ÿê³ çðî-

áèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê á³ç-

íåñ-ñåðåäîâèùà áóäå îãîëîøåíî

ïîäÿêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

òà âðó÷åíî ïî÷åñí³ ãðàìîòè ÊÌÄÀ.

Íà Ìàéäàí³ 
Íåçàëåæíîñò³ 
çàïóñòÿòü
Êàñêàäíèé ôîíòàí

2 âåðåñíÿ î 10.00 íà Ìàéäàí³ Íå-

çàëåæíîñò³ ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó çàïóñòÿòü Êàñêàä-

íèé ôîíòàí. Ó÷àñòü ó çàïóñêó â³çü-

ìóòü çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî

Ïàíòåëåºâ òà ãåíåðàëüíèé äèðåê-

òîð ÑÂÊÏ «Êè¿ââîäôîíä» Ñâ³òëàíà

Êîçëîâñüêà. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: Êàñ-

êàäíèé ôîíòàí, Ìàéäàí Íåçàëåæ-

íîñò³ (á³ëÿ òð³óìôàëüíî¿ êîëîíè Ìî-

íóìåíòó Íåçàëåæíîñò³).

Çàêðèâàþòüñÿ 
äîäàòêîâ³ àâòîáóñíèé
òà òðîëåéáóñíèé
ìàðøðóòè

Ó çâ’ÿçêó ³ç çàâåðøåííÿì ïëàíîâîãî

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà çàïóñêîì ó

ðîáîòó åñêàëàòîð³â íà ñòàíö³¿ ìåòðî

«Âîêçàëüíà», çàêðèâàþòüñÿ ìàðø-

ðóòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,âïðî-

âàäæåí³ ðàí³øå íà ïåð³îä ðåìîíò-

íèõ ðîá³ò ï³äéîìíèêà, à ñàìå:

— àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 7Ê «Çà-

ë³çíè÷íèé âîêçàë Öåíòðàëüíèé» —

ñòàíö³ÿ ìåòðî «Óí³âåðñèòåò»;

— òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 14Ê

«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë Öåíòðàëüíèé»—

ñòàíö³ÿ ìåòðî «Îë³ìï³éñüêà»—ñòàí-

ö³ÿ ìåòðî «Ïàëàö ñïîðòó».

Ó Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ 
âèñîêèé ð³âåíü
ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè

2-5 âåðåñíÿ ó Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ âèñî-

êèé (4 êëàñó) ð³âåíü ïîæåæíî¿ íåáåç-

ïåêè.Ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíüíàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó

ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ çà-

êëèêàþòü êèÿí ìàêñèìàëüíî îáåðåæ-

íî ïîâîäèòèñÿ ç âîãíåì,îñîáëèâî â ë³-

ñîïàðêîâèõ çîíàõ, òà íàãàäóþòü ïðî

íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë

ïîâåä³íêè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïîæåæ³.

Öüîãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà íà ï³äãîòîâêó îñâ³òí³õ
çàêëàä³â äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 2016-2017 ðîêó
òà îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó âèä³ëèëà 1,1 ìëðä
ãðí. Çàãàëîì çà îñòàíí³ äâà ðîêè ô³íàíñóâàííÿ
ðåìîíòíèõ ðîá³ò øê³ë ³ äèòñàäê³â çá³ëüøèëîñÿ
á³ëüøå, í³æ ó ï’ÿòü ðàç³â. Íèí³ äî «ñåçîíó» ì³ñòî
ï³äãîòóâàëî ñ³ì äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, òà äâ³ øêî-
ëè. Ñåðåä íîâèõ îá’ºêò³â — ÇÍÇ ¹ 140, ùî ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³, äèòñàäîê ¹ 720 ³ç ³íêëþ-
çèâíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³.

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â, Ìàðèíà ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

3.�У�розділі�6�"Напрями�діяльності,�перелі��завдань�і�заходів�та�рез�льтативні�по�азни�и�по�місь�ій�цільовій�про�рамі�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2016�-�2018�ро�и:

3.1.�П�н�ти�3,�5,�7�позиції�1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3. Надавати щорічну матеріальну допомогу киянам �учасникам антитерористичної  операції,
членам сімей загиблих (померлих)  киян, які брали участь в проведенні  антитерористичної
операції, членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
щомісячну адресну і матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам,
падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних  під час участі у Революції Гідності, а також щомісячну
адресну матеріальну допомогу киянам �учасникам антитерористичної операції, членам їх
сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні
антитерористичної операції, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту," для покриття витрат на оплату
ними житлово�комунальних послуг у розмірі 50% в межах середніх норм споживання,
передбачених чинним законодавством та членам сімей киян, які загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово�комунальних
послуг

2016 �2018    Департамент
соціальної
політики    

Бюджет м. Києва   79995,2    56100,0    61710,5    Показник витрат, тис. грн 
Показники продукту 79995,2 56100,0 61710,5

Кількість одержувачів:

1) матеріальна допомога,
тис. осіб 20,4 22,4 24,7

2) оплата житлово�
комунальних послуг, сімей 3000 � �

3)адресна матеріальна
допомога малолітнім та
неповнолітнім дітям,
пасинкам, падчеркам, осіб

15 � �

Показник ефективності

Середній розмір допомоги

1) матеріальна допомога,
тис. грн 2,5 2,5 �2,5

2) оплата житлово�
комунальних послуг
(щомісячно), грн

795,0 � �

3)адресна матеріальна
допомога малолітнім та
неповнолітнім дітям,
пасинкам, падчеркам
(щомісячно), тис. грн.

3,0 � �

Показник якості

Динаміка середнього
розміру допомоги, % 100,0 100,0 100,0

За�інчення
додат��
до
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради
від 28.07.2016�№�895/895

Почато�
�
номері
за
31
серпня
2016
р.

3. Забезпечення
реалізації
права на
освіту

1.Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з числа дітей�інвалідів,
інвалідів, дітей�сиріт, дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату
навчання у вищих навчатьних закладах за їх вибором

2016�2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 1800,0 1920,0 2050,0 Показник витрат, тис. грн 1800,0 1920,0 2050,0

Показники продукту

Кількість одержувачів: 100,0 100,0 100,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги,
тис. грн.

18,0 19,2 20,5

Показник якості

Динаміка середнього
розміру допомоги, %

100,0 106,7 113,9

13. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, на
виготовлення та встановлення надгробків

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2000,0 � � Показник витрат, тис. грн 2000,0 � �

Показник продукту 
Кількість одержувачів, осіб

200,0 � �

Показник ефективності
Середній розмір допомоги,
тис. грн

10,0 � �

Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

100,0 � �

5. Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та киянам,які опинилися в складних життєвих обставинах

2016�2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 11310,3 12436,0 13684,0 Показник витрат, тис. грн 11310,3 12436,0 13684,0 1

Показник продукту

Кількість одержувачів, тис.
осіб

12,6 12,6 12,6

Показник ефективності

Середній розмір допомоги,
грн

897,6 987,0 1086,0

Показник якості ,

Динаміка середнього
розміру допомоги, %

100,0 110,0 120,0

7. Сприяти забезпеченню: інвалідів (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та
жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять
фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування,
в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в
антитерористичній операції; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку засобами
особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання
лежачих хворих; студентів�інвалідів по зору комп'ютерами (комп'ютерними
тифлокомплексами)

2016�2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 38458,6 40165,0 42357,0 Показник витрат, тис. грн 38458,6 40165,0 42357,0

Показники продукту 
1. Засоби гігієни �тис. одиниць

50,7 50,0 50,0

2. Засоби складного
протезування, од.

377,0 377,0 377,0

3. Засоби реабілітації та
пересування, од.

3973,0 3600,0 3600,0

Показник ефективності 
1. Середній розмір вартості
засобів гігієни, грн

341,4 370,0 390,0

2. Середній розмір вартості
засобів складного
протезування, грн

25307,0 27330,0 28830,0

3. Середній розмір вартості
засобів реабілітації та
пересування, грн

2922,0 2054,0 3330,0

Показник якості 
Динаміка середньої вартості
засобів гігієни, складного
протезування, реабілітації та
пересування, %

100,0 104,4 110,0

3.2.�П�н�т�13�позиції�1�ви�лючити.

У�зв'яз���з�цим�п�н�т�14�вважати�п�н�том�13.

3.3.�П�н�т�13�позиції�1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.4.�П�н�т�1�позиції�3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:
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4 Оздоровлення 1. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів І та
II груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, М.Києва

2016�2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет
м. Києва

9386,0 6475,7 7123,3 Показник витрат, тис. грн 9386,0 6475,7 7123,3

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 1,4 1,0 1,0

Показник ефективності

Середня вартість путівки, тис. грн 6,6 
6,4

7,1

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 71,4 71,4

2. Забезпечувати оздоровлення дітей киян�учасників
антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері,
батька або особи, яка замінює батьків

2016 �2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет
м. Києва

8110,0 8920,0 9807,0 Показник витрат, тис. грн 8110,0 8920,0 9807,0

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 863,0 892,0 934,0

Показник ефективності

Середня вартість путівки, 
тис. грн./21 день

9,4 10,0 10,5

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 103,0 108,0

3.5.�П�н�ти�1,�2�позиції�4�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей�інвалідів,
вихованців Дарницького та Святошинського дитячих будинків�
інтернатів

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет
м. Києва

748,8 850,0 900,0 Показник витрат, тис. грн 748,8 850,0 900,0

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 40 40 40

Показник ефективності

Середня вартість путівки,тис.грн 18,7 21,3 22,5

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 100,0 100,0

4. Забезпечувати оздоровлення дітей�інвалідів, хворих на
церебральний параліч з курсом реабілітації з супроводом

2016�2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет
м. Києва

2908,7 3200,0 3520,0 Показник витрат, тис. грн 2908,7 3200,0 3520,0

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 113 113 113

Показник ефективності

Середня вартість путівки,
тис. грн/18 днів

25,7 28,3 31,2

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 100,0 100,0

3.6.�Доповнити�позицію�4�п�н�тами�3,�4�та�о�о�зміст�:

7 Забезпечення
безкоштовним
харчуванням

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими
наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств
населення міста Києва

2016 �2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в місті
Києві
державні
адміністрації

Бюджет
м. Києва

8326,7 11224,9 12249,5 Показник витрат, тис. грн 8326,7 11224,9 12249,5

Показники продукту 
Кількість одержувачів, тис. осіб

46,5 48,6 48,6

Показник ефективності 
Середній розмір допомоги, грн

179,0 231,0 252,0

Показник якості 
Динаміка середнього розміру
допомоги, %

100,0 129,0 140,8

3.7.�Позицію�7�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.8.�П�н�т�1�позиції�11�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

3.9.�Доповнити�новою�позицією�15�та�о�о�зміст�:

11 Надання
комплексної
соціально�
психологічної
допомоги
киянам �
учасникам
антитеро�
ристичної
операції,
членам їх сімей
та членам
сімей загиблих
(померлих)
киян, які брали
участь в
проведенні
антитерори�
стичної
операції

1. Забезпечувати надання комплексної соціально�психологічної
допомоги киянам �учасникам антитерористичної операції, членам їх
сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у
проведенні антитерористичної операції

2016� 2018 Служба у
справах дітей
та сім'ї;
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді;район�
ні в місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет
м. Києва

5262,4 5700,9 6055,9 Показник витрат, тис. грн 5262,4 5700,9 6055,9

Показник продукту

Кількість одержувачів послуг, тис. осіб 29,7 23,7 20,0

Показник ефективності

Середній розмір витрат на одного
одержувача послуг, грн

177,2 240,5 302,8

Показник якості

Динаміка одержувачів послуг, % 100,0 80,0 67,0

15 Встановлення
лічильників

Встановлення окремим пільговим категоріям населення засобів
обліку холодного та гарячого водопостачання відповідно до
розробленого порядку

2016 Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури

Бюджет
м. Києва

10000,0 � � Показник витрат, тис. грн 10000,0 � �

Показники продукту 
Кількість квартир, од.

5865 � �

Показник ефективності 
Середня вартість, грн

1705,0 � �

Показник якості 
Динаміка кількості квартир,%

100,0 � �

3.10.�Підс�м�ов��позицію�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

РАЗОМ 1108831,5 909768,0 973098,9 1108831,5 909768,0 973098,9

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 2 991 698,4 тис. грн, в т. ч.: 
кошти бюджету м. Києва � 2 989 324,9 тис. грн, кошти інших джерел �2373,5 тис. грн

Київський міський голова 
В. Кличко
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1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�надання

матеріальної�допомо�и�на�част�ов���омпенса-

цію�членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,

я�і�брали��часть���проведенні�антитерористич-

ної�операції,�на�ви�отовлення�та�встановлен-

ня�над�роб�ів�за�иблим�(померлим)��иянам,

я�і�брали��часть���проведенні�антитерористич-

ної�операції�(далі –�матеріальна�допомо�а).

2.�Матеріальна�допомо�а�надається�однора-

зово�за�рах�но���оштів,�передбачених���бю-

джеті�міста�Києва�на�відповідний�рі��на�ви�о-

нання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�На-

з�стріч��иянам».

3.�Матеріальна�допомо�а�надається�член�

сім’ї�за�ибло�о�(померло�о)��иянина,�я�ий�брав

�часть���проведенні�антитерористичної�опера-

ції,�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються:

– �опія�паспорта��ромадянина�У�раїни�чле-

на�сім’ї,�я�ий�забезпечив�ви�отовлення�та�вста-

новлення�над�роб�а;

– �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�реєстра-

цію���Державном��реєстрі�фізичних�осіб –�плат-

ни�ів�подат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через

свої�релі�ійні�пере�онання�відмовилися�від

прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової

�арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�повідоми-

ли�про�це�відповідний��онтролюючий�ор�ан�і

мають�відміт�����паспорті);

– �опія�свідоцтва�про�смерть��иянина,�я�ий

брав��часть���проведенні�антитерористичної

операції;

– �опії�до��ментів,�я�і�підтвердж�ють�ст�пінь

спорідненості;

– �опії�одно�о�з�до��ментів�про��часть�в�ан-

титерористичній�операції,�зо�рема:�про�без-

посереднє�зал�чення�до�ви�онання�завдань

антитерористичної�операції�в�районах�її�про-

ведення,�направлення�(приб�ття)���відряджен-

ня�до�районів�проведення�антитерористичної

операції,�їх�переб�вання�в�та�их�районах�з�ме-

тою�ви�онання�завдань�із�захист��незалежно-

сті,�с�веренітет��та�територіальної�цілісності

У�раїни�шляхом�безпосередньої��часті�в�анти-

терористичній�операції,�забезпеченні�її�прове-

дення�(витя�и�з�на�азів,�дире�тив,�розпоря-

джень,�посвідчень�про�відрядження,�оператив-

них�завдань,�ж�рналів�бойових�дій,�бойових

донесень,�дисло�ацій,��ни��нарядів,��рафі�ів

несення�сл�жби,�звітів,�зведень,�донесень,�ма-

теріалів�спеціальних�(сл�жбових)�розслід�вань

за�фа�тами�отримання�поранень,�інші�офіцій-

ні�до��менти,�видані�державними�ор�анами,

що�містять�достатні�до�ази�про�безпосеред-

ню��часть�особи���ви�онанні�завдань�антите-

рористичної�операції���районах�її�проведення),

або��опія�довід�и,�виданої�за�формою,�визна-

ченою�Поряд�ом�надання�стат�с���часни�а�бо-

йових�дій�особам,�я�і�захищали�незалежність,

с�веренітет�та�територіальн��цілісність�У�ра-

їни�і�брали�безпосередню��часть�в�антитеро-

ристичній�операції,�забезпеченні�її�проведен-

ня,�затвердженим�постановою�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни�від�20�серпня�2014�ро���№ 413;

– довід�а,�видана�за�місцем�реєстрації,�про

те,�що��часни��антитерористичної�операції�на

момент�смерті�(за�ибелі)�б�в�зареєстрований

в�місті�Києві,�або�на�момент�смерті�(за�ибелі)

�часни�а�антитерористичної�операції�в�місті

Києві�б�ли�зареєстровані�члени�йо�о�сім’ї;

– �опія�довід�и,�виданої�за�формою,�визна-

ченою�Поряд�ом�оформлення�і�видачі�довід�и

про�взяття�на�облі��вн�трішньо�переміщеної

особи,�затвердженим�постановою�Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни�від�01�жовтня�2014�ро���№ 509,

з�відміт�ою�про�фа�тичне�місце�проживання�в

місті�Києві�(для�підтвердження�про�те,�що��час-

ни��антитерористичної�операції�із�числа�вн�т-

рішньо�переміщених�осіб�на�момент�смерті

фа�тично�проживав���місті�Києві);

– �опія�одно�о�з�до��ментів,�що�підтвердж�є

витрати�на�ви�отовлення�та�встановлення�над-

�роб�а;

– довід�а�про�встановлення�над�роб�а�на

місці�поховання.

4.�Для�цілей�цьо�о�Поряд���до�членів�сімей

за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в

проведенні�антитерористичної�операції,�нале-

жать:��триманці�за�ибло�о�(померло�о),�я�им

��зв’яз���з�цим�виплач�ється�пенсія;�бать�и;

діти;�один�з�подр�жжя�та�інші.

5.�Матеріальна�допомо�а�надається�на�під-

ставі�наданих�до��ментів,�передбачених�цим

Поряд�ом.

6.�До��менти,�зазначені���п�н�ті�3�цьо�о�По-

ряд���(�рім��опії�відповідних�довідо�,�виданих

за�формою,�визначеною�Поряд�ом�надання

стат�с���часни�а�бойових�дій�особам,�я�і�захи-

щали�незалежність,�с�веренітет�та�територі-

альн��цілісність�У�раїни�і�брали�безпосередню

�часть�в�антитерористичній�операції,�забезпе-

ченні�її�проведення,�затвердженим�постано-

вою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�20�серпня

2014�ро���№ 413),�подаються�та�ож�в�ори�іна-

лах�для�звір�и�з��опіями.

7.�Опрацювання�поданих�заявни�ом�до��-

ментів�здійснюється�Департаментом�соціаль-

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

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

трації).

8.�Розмір�матеріальної�допомо�и�визначає-

ться�Департаментом�соціальної�політи�и�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ожно-

м���он�ретном��випад���в�залежності�від�фа�-

тичних�витрат�та�не�може�перевищ�вати�10 000

�ривень.

9.�Матеріальна�допомо�а�виплач�ється����ро-

шовом��ви�ляді�на�підставі�на�азів�дире�тора

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації).

10.�Департамент�соціальної�політи�и�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)���«разі�потреби

може��творювати��омісію�з�питань�роз�ляд��за-

яв�про�надання�матеріальної�допомо�и.

11.�Матеріальна�допомо�а�виплач�ється�шля-

хом�перерах�вання��оштів�на�рах�но��бан��,

що�зазначений�одерж�вачем�виплати,�або�по-

штовим�пере�азом�через�відділення�зв’яз���за

місцем�проживання�одерж�вача.

12.�Облі���ромадян,�я�і�звертаються�за�ма-

теріальною�допомо�ою,�здійснює�Департамент

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

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

міністрації).

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�895/895

Порядок
надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей 

загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків

1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�забезпе-

чення�п�тів�ами�для�оздоровлення�дітей��иян –

�часни�ів�антитерористичної�операції�ві�ом�до

7�ро�ів���с�проводі�матері,�бать�а�або�особи,�я�а

Додато��3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�895/895

Порядок 
оздоровлення дітей киян!учасників 
антитерористичної операції віком 

до 7 років у супроводі матері, батька 
або особи, яка замінює батьків

замінює�бать�ів�(далі –�Порядо�),�за�рах�но�

�оштів,�передбачених���бюджеті�міста�Києва�на

відповідний�рі��на�ви�онання�місь�ої�цільової

про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам».

2.�П�тів�ами�для�оздоровлення�дітей�забез-

печ�ються�діти��иян –��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції�та�діти�за�иблих�(померлих)��и-

ян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитеро-

ристичної�операції,�ві�ом�до�7�ро�ів�(далі –�ді-

ти)���с�проводі�матері,�бать�а�або�особи,�я�а

замінює�бать�ів.

П�тів�ами�для�оздоровлення�та�ож�забез-

печ�ються�діти�за�иблих�(померлих)��часни�ів

антитерористичної�операції,�я�і�б�ли�зареєс-

тровані�в�місті�Києві�на�момент�за�ибелі�(смер-

ті)��часни�а�антитерористичної�операції,�я�ий

не�б�в�на�момент�за�ибелі�(смерті)�зареєстро-

ваний�в�місті�Києві.

3.�П�тів�и�для�оздоровлення�дітей�видають-

ся��правліннями�праці�та�соціально�о�захист�

населення�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�на�підставі�заяви�одно�о�з�бать-

�ів�(за�онних�представни�ів)�дитини,�до�я�ої

додаються:

�опія�паспорта��часни�а�антитерористичної

операції�та�с�проводж�ючо�о;

�опія�до��мента,�що�засвідч�є�взаємини�ди-

тини�і�заявни�а�(свідоцтво�про�народження,

�синовлення,�до��мент,�що�підтвердж�є�вста-

новлення�опі�и�чи�пі�л�вання),�нотаріально�за-

вірена�з�ода�(дор�чення)�бать�ів,�опі��нів,��си-

новителів�або�пі�л�вальни�ів�на�виїзд�та�с�-

провід�дитини;

�опія�одно�о�з�до��ментів�про��часть�в

антитерористичній�операції�одно�о�з�бать-

�ів,�зо�рема,�про�безпосереднє�зал�чен-

ня�до�ви�онання�завдань�антитерористич-

ної�операції�в�районах�її�проведення,�на-

правлення� (приб�ття)� �� відрядження� до

районів� проведення� антитерористичної

операції,� їх�переб�вання�в�та�их�районах

з�метою�ви�онання�завдань�із�захист��не-

залежності,�с�веренітет��та�територіаль-

ної�цілісності�У�раїни�шляхом�безпосеред-

ньої��часті�в�антитерористичній�операції,

забезпеченні� її�проведення�(витя�и�з�на-

�азів,� дире�тив,� розпоряджень,� посвід-

чень� про� відрядження,� оперативних� зав-

дань,�ж�рналів�бойових�дій,�бойових�доне-

сень,� дисло�ацій,� �ни�� нарядів,� �рафі�ів

несення�сл�жби,�звітів,�зведень,�донесень,

матеріалів� спеціальних� (сл�жбових)� роз-

слід�вань� за� фа�тами� отримання� пора-

нень,�інші�офіційні�до��менти,�видані�дер-

жавними� ор�анами,� що� містять� достатні

до�ази�про�безпосередню��часть�особи��

ви�онанні�завдань�антитерористичної�опе-

рації���районах�її�проведення),�або��опія�до-

від�и,�виданої�за�формою,�визначеною�По-

ряд�ом� надання� стат�с�� �часни�а� бойо-

вих� дій� особам,� я�і� захищали� незалеж-

ність,� с�веренітет� та� територіальн�� цілі-

сність�У�раїни�і�брали�безпосередню��часть

в� антитерористичній� операції,� забезпе-

ченні�її�проведення,�затвердженим�поста-

новою� Кабінет�� Міністрів� У�раїни� від� 20

серпня�2014�ро���№ 413;

�опія�довід�и,�виданої�за�формою,�визна-

ченою�Поряд�ом�оформлення�і�видачі�довід-

�и�про�взяття�на�облі��вн�трішньо�переміще-

ної�особи,�затвердженим�постановою�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�01�жовтня�2014�ро-

���№ 509,�з�відміт�ою�про�фа�тичне�місце

проживання�в�місті�Києві�для�вн�трішньо�пе-

реміщених�осіб;

�опія�свідоцтва�про�смерть�(��разі�за�ибелі

(смерті)��часни�а�антитерористичної�операції);

довід�а,�видана�в��становленом��поряд��,

про�те,�що��часни��антитерористичної�опе-

рації�на�момент�смерті�(за�ибелі)�б�в�заре-

єстрований�в�місті�Києві,�або�на�момент�за-

�ибелі�(смерті)��часни�а�антитерористичної

операції�в�місті�Києві�б�ли�зареєстровані�йо-

�о�діти.

4.�П�тів�и�для�оздоровлення�дітей�видають-

ся��правліннями�праці�та�соціально�о�захист�

населення�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�за�місцем�реєстрації��часни�ів

антитерористичної�операції�або�дитини���ви-

пад��,�передбаченом��абзацом�2�п�н�т��2�цьо-

�о�Поряд��.

5.�Управління�праці�та�соціально�о�захист�

населення�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�в��становленом��поряд���здійс-

нюють:

реєстрацію�заяв�про�оздоровлення�дітей�з

па�етом�до��ментів,�визначених���п�н�ті�3�цьо-

�о�Поряд��;

облі��осіб,�я�і�звертаються�за�п�тів�ами�для

оздоровлення�дітей;

роз�ляд�до��ментів,�визначених���п�н�ті�3

цьо�о�Поряд��;

видач��п�тіво��для�оздоровлення�дітей;

надання�Департамент��соціальної�політи-

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

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

ції)� інформації�про�потреб��в�оздоровленні

дітей�з�ідно�з�наданими�заявами�щомісячно

до�01�числа;

надання�Департамент��соціальної�політи�и

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�звітів

щодо�видачі�п�тіво��для�оздоровлення�дітей

що�вартально�до�01�числа�місяця,�що�настає

за�звітним.

6.�Контроль�за�ви�ористанням�п�тіво�

здійснюється�Департаментом�соціальної

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

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

ністрації).

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��4

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�895/895

ЗМІНИ 
до Порядку надання щомісячної адресної 

матеріальної допомоги киянам – учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей 

та членам сімей загиблих (померлих) киян, 
які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції, для покриття 
витрат на оплату ними 

житлово!комунальних послуг, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року 

№ 271/271 (у редакції рішення Київської міської ради 
від 08 жовтня 2015 року № 112/2015)

1.�П�н�т�6�Поряд���доповнити�новим�абза-

цом�10�та�о�о�зміст�:�

«-��опія�до�овор��найм��(оренди)�житла�(за

необхідності)».

У�зв’яз���з�цим�абзац�10�вважати�абзацом�11.

2.�П�н�ти�10,�11�Поряд���ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«10.� У� разі� встановлення� відповідно�о

стат�с�� з�ідно� з� За�оном� У�раїни� «Про

стат�с� ветеранів� війни,� �арантії� їх� соці-

ально�о� захист�»� виплата� матеріальної

допомо�и:

�часни�ам�антитерористичної�операції�та

членам�їх�сімей�припиняється�з�першо�о�чис-

ла�місяця�наст�пно�о�за�місяцем�звернення

про�надання�піль��на�оплат��житлово-�ом�-

нальних�посл���відповідно�до�встановлено�о

стат�с�;

членам�сімей�за�иблих�(померлих)��час-

ни�ів�антитерористичної�операції,�я�і�отри-

мали�піль���в�розмірі�50-процентної�зниж-

�и�плати�за�житлово-�ом�нальні�посл��и,

здійснюється�на��мовах�цьо�о�Поряд���та

призначається�з�дати�звернення���розмірі
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50�відсот�ів���межах�середніх�норм�спожи-

вання,�передбачених�чинним�за�онодав-

ством.

11.�Виплата�матеріальної�допомо�и��час-

ни�ам�війни�з�числа��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції,�я�им�встановлено�стат�с

з�ідно�з�За�оном�У�раїни�«Про�стат�с�ве-

теранів�війни,��арантії�їх�соціально�о�захис-

т�»,�розмір�середньомісячно�о�с���пно�о

доход��сім’ї�я�их���розрах�н���на�одн��осо-

б��за�попередні�шість�місяців�перевищ�є

величин��доход�,�я�ий�дає�право�на�подат-

�ов��соціальн��піль�����поряд��,�визначе-

ном��Кабінетом�Міністрів�У�раїни,�здійсню-

ється�на��мовах�цьо�о�Поряд���та�призна-

чається�з�01�липня�2015�ро���до��інця�бю-

джетно�о�ро��».

3.�Доповнити�Порядо��новим�п�н�том�12�та-

�о�о�зміст�:

«12.�У�разі�я�що��часни��антитерористичної

операції�зареєстрований�за�місцем�знаходжен-

ня�війсь�ової�частини�(�станови,�ор�анізації),

але�фа�тично�проживає���житловом��примі-

щенні�(б�дин��),�виплата�матеріальної�допо-

мо�и�здійснюється�на��мовах�цьо�о�Поряд��

та�на�підставі�до�овор��найм��(оренди)�житла,

в�я�ом��зазначено,�що��часни��антитерорис-

тичної�операції�здійснює�оплат��за�житлово-

�ом�нальні�посл��и».

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�12�вважати�п�н�-

том�13.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Затвердити�місь����омпле�сн��цільов�

про�рам��«Молодь�та�спорт�столиці»�на�2016-

2018�ро�и,�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�освіти�і�на��и,

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

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

міністрації)�відповідальним�ви�онавцем�з�ре-

алізації�місь�ої��омпле�сної�цільової�про�рами

«Молодь�та�спорт�столиці»�на�2016-2018�ро�и

(далі –�Про�рама).

3.�Співви�онавцям�Про�рами�забезпечити

ви�онання�заходів�Про�рами�та�інформ�вати

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�хід

і�рез�льтати�ви�онання�заходів�Про�рами�що-

�вартально�до�15�числа�місяця,�наст�пно�о�за

звітним�періодом.

4.�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):

4.1.�Забезпечити�ви�онання�Про�рами.

4.2.�Подавати�звіти�про�хід�і�рез�льтат�ви�о-

нання�Про�рами�що�вартально�до�01�числа

др��о�о�місяця,�що�настає�за�звітним�періо-

дом,�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

тамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит���та�постійній��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді

та�спорт�.

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

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

форм�ванні�бюджетів�міста�Києва�на�2016-2018

ро�и�врахов�вати,�в�межах�можливості�дохід-

ної�частини�місь�о�о�бюджет�,�потреб����ви-

дат�ах�на�здійснення�заходів�з�реалізації�Про-

�рами.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит���та�постійн���омісію�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�мо-

лоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�
не
др���ється.
Ознайомитися

з
ним
можна
в
се�ретаріаті
Київради,

а
та�ож
на
офіційном�
веб-сайті

Київсь�ої
місь�ої
ради
та
сайті
«Лі$а
За�он»

Про затвердження міської 
комплексної цільової програми 

«Молодь та спорт столиці» на 2016!2018 роки
Рішення Київської міської ради № 870/870 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 4, 47, 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», враховуючи рішення Київ!
ської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та вико!
нання міських цільових програм у місті Києві», з метою всебічного розвитку молоді, ефективного викорис!
тання комунального майна та оптимізації видатків з бюджету міста Києва, створення умов із залучення всіх
верств населення міста Києва до активних занять фізичною культурою і спортом Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09��р�дня�2014�ро���№ 531/531

«Про�затвердження�спис���присяжних�Дніп-

ровсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва»:

– вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«14.�Петрова�Наталія�Ми�олаївна».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 531/531 

«Про затвердження списку присяжних 
Дніпровського районного суду м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 571/571 від 7 липня 2016 року
Відповідно до статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок формуван!

ня та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи лист Територіального управління Дер!
жавної судової адміністрації України в місті Києві від 07.04.2016 № 6!1166/16 від, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ 351/351, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київ!
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 17.12.2015 № 25/25 «Про затвердження 
плану діяльності Київської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 856/856 від 28 липня 2016 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно!
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.12.2015�№ 25/25�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�о-

тов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�на�2016�рі�»

та�і�зміни:

– доповнити�додато��до�рішення�позицією

66�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре-

��ляторної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�856/856

66. Проект рішення Київської
міської ради "Про
запровадження пілотного
проекту щодо часткового
відшкодування вартості
лікарських засобів для
лікування осіб з
гіпертонічною хворобою"

Впровадження у місті Києві
системи компенсаційних виплат
за лікарські засоби при
амбулаторному лікуванні
хворих, підвищення економічної
доступності лікарських засобів, у
першу чергу для соціально
незахищених осіб, хворих на
гіпертонічну хворобу

Протягом 2016 року Департамент
охорони здоров'я

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації)

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Володимирська, 65» 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 865/865 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра!
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра!
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 29.04.2016 за № 08/КО!5610, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню ство!
рення органу самоорганізації населення від 25.03.2016 та список учасників зборів жителів за місцем прожи!
вання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�ані-

зації�населення�та�визначити�йо�о�назв� –

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Володимир-

сь�а,�65».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Воло-

димирсь�а,�65»�діє�в�межах�території�б�дин��

№ 65�на�в�лиці�Володимирсь�ій���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва.

В�межах�території�діяльності�ор�ан��само-

ор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет�«В�-

лиця�Володимирсь�а,�65»�меш�ає�на�за�онних

підставах�(зареєстровано�за�місцем�проживан-

ня)�28�жителів,���том��числі�27�жителів,�я�і�ма-

ли�право��олос��станом�на�25.03.2016.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Володимирсь�а,�65»���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення�в�межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,�по-

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о�та���льт�рно�о�розвит���території�діяль-

ності�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Володимирсь�а,

65»�в�межах�території�йо�о�діяльності�та�і�влас-

ні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів���Київсь�ій

місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�онавчої�вла-

ди.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоря-

джень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і���льт�рно�о�розвит��,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення

та��тримання�в�належном��стані�приб�дин�о-

вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�дотри-

манням�встановлено�о�за�онодавством�поряд-

���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит���х�дож-

ньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії

та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�об-

рядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь�ої

ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам�по-

жежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�протипо-

жежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення�на-

селенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.
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4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом���ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�-

вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет,�«В�лиця�Володимирсь�а,�65»�на-

б�ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�аліза-

ції���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�в�по-

ряд��,�встановленом��статтею�13�За�он��У�ра-

їни�«Про�ор�ани�самоор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«В�лиця�Володимирсь�а,�65»�в�мі-

сячний�термін�після�ле�алізації�направити�до

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��опії�та�их

реєстраційних�до��ментів:�положення�про�ор-

�ан�самоор�анізації�населення,�підтвердження

про�внесення�до�єдино�о�реєстр����ви�онавчо-

м��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь-

�ій�державній�адміністрації),�спис���персональ-

но�о�с�лад��членів�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.�У�разі�ле�алізації�шляхом�державної

реєстрації:�свідоцтва�про�державн��реєстра-

цію,�довід�и�про�ідентифі�аційний��од�(ЄД-

РПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Володимирсь�а,�65»���межах

своїх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь-

�а�рада�та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Васіна�Марина�Володимирівна -��олова��омісії,�начальни���правління�освіти�Подільсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,��олова��о-

місії�(ідентифі�аційний��од�2219307469);

Корнієн�о�Ві�торія�Іванівна -�заст�пни���олови��омісії,�заст�пни��начальни�а��правлін-

ня�освіти�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�(ідентифі�аційний��од�2309714927);

К��от�Ві�торія�Анатоліївна -�юрист�юридично�о�відділ��Подільсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації�(ідентифі�аційний��од

3265919006);

К�ла�іна�Валентина�Ми�олаївна -�начальни��відділ���правління�освіти�Подільсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�(ідентифі�ацій-

ний��од�2421403548);

Середня�Антоніна�Гри�орівна -�в.�о.�завід�ючо�о�за�альноосвітнім�навчальним�за�ла-

дом�ІІ-ІІІ�ст�пенів�«Міжш�ільні�навчально-виробничі�май-

стерні�№ 1»�(ідентифі�аційний��од�1314943343);

Ба�аєва�Олена�Михайлівна -�дире�тор�Міжш�ільно�о�навчально-виробничо�о��омбі-

нат��(ідентифі�аційний��од�2343817327);

З�барєва�Оль�а�Володимирівна -�се�ретар��омісії,��ерівни��матеріально�о�відділ���прав-

ління�освіти�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації�(ідентифі�аційний��од�2607002866)
1.�Змінити�тип�та�наймен�вання�дош�ільно-

�о�навчально�о�за�лад��(ясел-сад�а)��омпен-

с�ючо�о�тип��(спеціально�о)�№ 154�Шевчен-

�івсь�о�о�район��м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ –

33886702)�на��ом�нальний�за�лад�«Дош�іль-

ний�навчальний�за�лад�(ясла-садо�)��омбіно-

вано�о�тип��№ 154�Шевчен�івсь�о�о�район��

м.�Києва».

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

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

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

внести�відповідні�зміни�до�мережі�навчальних

за�ладів�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�здійснити�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рі-

шення.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�‘’Хрещати�».

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

ня�по�ласти�на�постійн���омісію�Київради

з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та�

спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про зміну типу та найменування дошкільного навчального 
закладу (ясел!садка) компенсуючого типу (спеціального) 

№ 154 Шевченківського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 869/869 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван!
ня в Україні», статей 14, 18 Закону України «Про освіту», статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту»,
Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 березня 2003 року № 305, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про деле!
гування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністра!
ції) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою оптимізації навчальних за!
кладів Шевченківського району м. Києва для задоволення потреб населення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�за�альноосвітній�навчальний

за�лад�II-III�ст�пенів�«Міжш�ільні�навчально-ви-

робничі�майстерні�№ 1»�Подільсь�о�о�район�

м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�26199275)�шляхом�при-

єднання�до�Міжш�ільно�о�навчально-виробни-

чо�о��омбінат��Подільсь�о�о�район��міста�Ки-

єва�(�од�ЄДРПОУ�25880769).

2.�Затвердити�персональний�с�лад��омісії�з

припинення�за�альноосвітньо�о�навчально�о

за�лад��ІІ-ІІІ�ст�пенів�«Міжш�ільні�навчально-

виробничі�майстерні�№ 1»�Подільсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�шляхом�приєднання�йо�о�до�Між-

ш�ільно�о�навчально-виробничо�о��омбінат�

Подільсь�о�о�район��міста�Києва�(далі –��о-

місія�з�припинення),�що�додається.

3.�Встановити,�що�Міжш�ільний�навчально-

виробничий��омбінат�Подільсь�о�о�район��міс-

та�Києва�є�правонаст�пни�ом�майна,�всіх�прав

та�обов’яз�ів�за�альноосвітньо�о�навчально�о

за�лад��II-III�ст�пенів�«Міжш�ільні�навчально-

виробничі�майстерні�№ 1»�Подільсь�о�о�райо-

н��м.�Києва,�я�ий�припиняється�відповідно�до

п�н�т��1�цьо�о�рішення.

4.�Встановити�стро��заявлення��редитора-

ми�своїх�вимо� –�2�місяці�з�дня�оприлюднення

повідомлення�про�рішення�щодо�припинення�за-

�альноосвітньо�о�навчально�о�за�лад��ІІ-ІII�ст�-

пенів�«Міжш�ільні�навчально-виробничі�май-

стерні�№ 1»�Подільсь�о�о�район��м.�Києва.

5.�За�ріпити�за�Міжш�ільним�навчально-ви-

робничим��омбінатом�Подільсь�о�о�район��міс-

та�Києва�на�праві�оперативно�о��правління

майно�приєднано�о�за�альноосвітньо�о�на-

вчально�о�за�лад��ІІ-ІІІ�ст�пенів�«Міжш�ільні

навчально-виробничі�майстерні�№ 1»�Поділь-

сь�о�о�район��м.�Києва.

6.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

6.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

6.2.�Затвердити�передавальний�а�т���вста-

новленом��поряд��.

6.3.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рі-

шення�свої�розпорядження.

7.�Комісії�з�припинення:

7.1.�Здійснити�заходи�з�припинення�шляхом

приєднання�зазначеної���п�н�ті�1�цьо�о�рішен-

ня�юридичної�особи�в��становленом��за�оно-

давством�У�раїни�поряд��.

7.2.�Під�от�вати�та�подати�на�затвердження

Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�передавальні�а�ти.

Про припинення загальноосвітнього 
навчального закладу II!ІІІ ступенів 

«Міжшкільні навчально!виробничі майстерні № 1» 
Подільського району м. Києва шляхом приєднання 

до Міжшкільного навчально!виробничого комбінату 
Подільського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 871/871 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 104 – 107 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 36 Закону України «Про освіту», статті 11 За!
кону України «Про загальну середню освіту», з метою ефективного використання комунального майна те!
риторіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

місь�ої�ради�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,

молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�871/871

Персональний склад комісії
з припинення загальноосвітнього навчального закладу ІІ!ІІІ ступенів 

«Міжшкільні навчально!виробничі майстерні № 1» Подільського району 
м. Києва шляхом приєднання його до Міжшкільного 

навчально!виробничого комбінату Подільського району міста Києва

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Передати�до�сфери��правління�Головно-

�о��правління�Державної�фіс�альної�сл�жби��

м.�Києві�нежилі�приміщення�за�альною�пло-

щею�3007,0��в.�м���б�дин���№ 2�на�в�л.�Лева-

нєвсь�о�о�на�стро��до�01.07.2017�ро��.

2.�Встановити,�що�Головне��правління�Дер-

жавної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві�має�пра-

во�здійснювати�всі�дії�щодо�ефе�тивно�о�ви-

�ористання�нежилих�приміщень,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�рішення,��рім�відч�ження�та�пе-

редачі����орист�вання�третім�особам.

3.�Позицію�2�розділ��«Приміщення»�додат�а�до

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29�травня�2003

ро���№ 504/664�«Про�передач��в��правління�дер-

жавній�подат�овій�адміністрації���місті�Києві�нежи-

лих�б�дин�ів�та�нежилих�приміщень»�ви�лючити.

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

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

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

ції)�спільно�з�Головним��правлінням�Держав-

ної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві�та�Міжре�іо-

нальним��оловним��правлінням�ДФС —�Цен-

тральним�офісом�з�обсл��ов�вання�вели�их

платни�ів�забезпечити�прийняття-передач��не-

жилих�приміщень�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення�в��становленом��поряд��.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу до сфери управління  Головного управління 
Державної  фіскальної служби у м. Києві  нежилих приміщень
комунальної  власності територіальної громади міста  Києва 

на вул. Леванєвського, 2
Рішення Київської міської ради № 890/890 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Головного управ!
ління Державної фіскальної служби у м. Києві від 15 лютого 2016 року № 1677/9/26!15!03!13 та Державної
фіскальної служби України від 08 лютого 2016 року № 1948/5/99!99!03!03!02!16 та протокол № 11 засідан!
ня постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 22 березня 2016 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�У�п�н�ті�2�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�27�жовтня�2011�ро���№ 405/6621�«Про�де-

я�і�питання�діяльності��ом�нальних�підпри-

ємств,��станов,�ор�анізацій,�що�належать�до

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

ди�міста�Києва�та�передаються�до�сфери��прав-

ління�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації»�цифри�«30.12.2013»�за-

мінити�цифрами�«30.12.2016».

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до пункту 2 рішення 
Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 405/6621 

«Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, 
установ, організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 
та передаються до сфери управління Печерської районної 

в місті Києві державної адміністрації»
Рішення Київської міської ради № 893/893 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону Укра!
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про будівництво громадського туалету 
на Лісовому кладовищі, вул. Крайня, З

Розпорядження № 712 від 17 серпня 2016 року
Відповідно до підпункту 11 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

пункту 2 частини п’ятої статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердже)
ного наказом Державного комітету України з питань житлово)комунального господарства від 19 листопада
2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712, Дер)
жавних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених
пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028)99, затверджених постановою Головного державного санітарного ліка)
ря України від 01 липня 1999 року № 28, Державних будівельних норм України Б.2.2)1)2008 «Планування та
забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектуван)
ня», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�б�дівництво��ромадсь�о�о�т�-

алет��на�Лісовом���ладовищі,�в�л.�Крайня,�3.

2.�Визначити�Рит�альн��сл�жб��спеціалізо-

ване��ом�нальне�підприємство�«Спеціалізова-

ний��омбінат�підприємств��ом�нально-поб�-

тово�о�обсл��ов�вання»�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

трації)�замовни�ом�б�дівництва��ромадсь�о�о

т�алет��на�Лісовом���ладовищі,�в�л.�Крайня,

3.

3.�Рит�альній�сл�жбі�спеціалізованом���о-

м�нальном��підприємств��«Спеціалізований

�омбінат�підприємств��ом�нально-поб�тово-

�о�обсл��ов�вання»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ції):

3.1.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в

�становленом��поряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�для�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�б�дівництва�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ос-

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

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт�з

прое�т�вання�та�б�дівництва��ромадсь�о�о�т�-

алет��на�Лісовом���ладовищі,�в�л.�Крайня,�3��

2016�році�б�де�здійснюватися�відповідно�до

по�азни�ів,�передбачених�Про�рамою�е�оно-

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

рі�,�затвердженою�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60.

5.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)���встановленом��поряд���подати�до

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інвести-

ційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про-

�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2017�рі��та�наст�пні�ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�зарахов�ється�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про реставрацію парку імені Пушкіна, 
парку «Нивки» (західна частина) 

та парку «Нивки» (східна частина) 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 713 від 17 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван)

ня в Україні», «Про охорону культурної спадщини», з метою утримання об’єктів зеленого господарства в міс)
ті Києві в належному стані:

1.�Здійснити���Шевчен�івсь�ом��районі�міс-

та�Києва�реставрацію:

1.1.�Пар���імені�П�ш�іна.

1.2.�Пар���«Нив�и»�(західна�частина).

1.3.�Пар���«Нив�и»�(східна�частина).

2.�Визначити�замовни�ом�реставрації�об’є�-

тів,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,��ом�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр�роз-

вит���місь�о�о�середовища».

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр

розвит���місь�о�о�середовища»:

3.1.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань���встановленом��поряд��.

3.2.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�прое�т�ван-

ня�та�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�в��становленом��по-

ряд��.

3.3.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

в��становленом��поряд���прое�тної�до��мен-

тації�на�реставрацію�об’є�тів,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.4.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з�реставрації�пар���імені�П�ш-

�іна,�пар���«Нив�и»�(західна�частина)�та�пар��

«Нив�и»�(східна�частина)���Шевчен�івсь�ом�

районі�передбачити��мови�щодо�надання�під-

рядни�ами��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�еле-

ментів�бла�о�строю.

3.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт�та�природоохоронно�о�за-

�онодавства�У�раїни.

3.6.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

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

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

ро���№ 1051/1051.

3.7.�Одержати�дозволи�центрально�о�ор�а-

н��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��по-

літи�����сфері�охорони���льт�рної�спадщини,—

Міністерства���льт�ри�У�раїни�та�місцево�о —

Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�на�проведення�робіт.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

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

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

ністрації)�подати�до�Департамент��е�ономі-

�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та

наст�пні�ро�и.

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

біт�з�реставрації�пар���імені�П�ш�іна,�пар��

«Нив�и»�(західна�частина)�та�пар���«Нив�и»

(східна�частина)���Шевчен�івсь�ом��районі�та

прийняття�об’є�тів�реставрації�в�е�спл�атацію,

майно���встановленом��поряд���зарахов�єть-

ся�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва.

6.�Ви�лючити�підп�н�ти�1.2�та�1.5�п�н�т��1

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�10�липня�2003�ро���№ 1263�«Про

ви�онання�робіт�із�бла�о�строю�та�ре�онстр��-

ції�об’є�тів�зелено�о��осподарства�м.�Києва».

У�зв’яз���з�цим�підп�н�ти�1.3,�1.4,�1.6�п�н�-

т��1�вважати�відповідно�підп�н�тами�1.2-1.4

п�н�т��1.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 24 березня 2015 року № 258 

«Про проведення моніторингу соціально)економічного розвитку
районів міста Києва»

Розпорядження № 717 від 18 серпня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 856 «Про затвердження Порядку та Мето)
дики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики», з ме)
тою приведення у відповідність до законодавства України:

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�24�березня�2015�ро���№ 258�«Про

проведення�моніторин���соціально-е�ономіч-

но�о�розвит���районів�міста�Києва».

Голова В. Кличко

Про затвердження переможця 
інвестиційного конкурсу 

із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту
«Встановлення станцій доочистки питної води 

для додаткового забезпечення безкоштовною якісною 
питною водою закладів освіти 
Оболонського району (Лот 1)»

Розпорядження № 718 від 18 серпня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон)

струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від
24 травня 2007 року № 528/1189, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18 вересня 2015 року № 920 «Про проведення інвестиційного конкур)
су із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Встановлення станцій доочистки питної
води для додаткового забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського
району (Лот 1)»:

1.�Затвердити�переможцем�інвестиційно-

�о��он��рс��із�зал�чення�інвестора�до�реалі-

зації� інвестиційно�о�прое�т��«Встановлення

станцій�доочист�и�питної�води�для�додат�о-

во�о�забезпечення�без�оштовною�я�існою

питною�водою�за�ладів�освіти�Оболонсь�о-

�о�район��(Лот�1)»�(прото�ол�постійно�діючої

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до

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

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

лово�о�призначення,�незавершено�о�б�дів-

ництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва�від�25�липня�2016�ро��

№ 86/2016)�товариство�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«ЮР-АКВА»�(ідентифі�аційний��од

34891687).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���ласти

відповідний�інвестиційний�до�овір�із�замовни-

�ом�реалізації�прое�т� —��правлінням�освіти

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

адміністрації�та�переможцем��он��рс�.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про питання щодо проведення 
інвестиційного конкурсу 

із залучення інвестора до будівництва 
багатофункціонального житлового комплексу 
на вул. Краснова, 25 у Святошинському районі

Розпорядження № 719 від 18 серпня 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 рішень 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 (протоколи від 29 липня 2015 року № 73/2015 та від 01 квітня 2016 року № 82/2016), з метою
підвищення ефективності залучення інвесторів:
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1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ки-

ївпастранс»�замовни�ом�реалізації�прое�т��з

б�дівництва�ба�атоф�н�ціонально�о�житлово-

�о��омпле�с��на�в�л.�Краснова,�25���Святошин-

сь�ом��районі.

3.�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��із�зал�чення

інвестора�до�б�дівництва�ба�атоф�н�ціональ-

но�о�житлово�о��омпле�с��на�в�л.�Краснова,

25���Святошинсь�ом��районі.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»�вжити�всі�необхідні�дії,

пов’язані�з�ви�онанням�ф�н�цій�замовни�а

під�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�для

проведення�інвестиційно�о��он��рс��із�зал�-

чення�інвестора�до�б�дівництва�ба�атоф�н�-

ціонально�о�житлово�о��омпле�с��на�в�л.�Крас-

нова,�25���Святошинсь�ом��районі,�в�том�

числі:

4.1.�Разом�з��ом�нальним�підприємством

«Київпастранс»�забезпечити�проведення�в��с-

тановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд��

технічної�інвентаризації�об’є�тів�на�в�л.�Крас-

нова,�25���Святошинсь�ом��районі,�я�і�нале-

жать�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�за�ріплені�на�праві��ос-

подарсь�о�о�відання�за��ом�нальним�підпри-

ємством�«Київпастранс».

4.2.�Разом�з��ом�нальним�підприємством

«Київпастранс»�забезпечити�проведення�в�по-

ряд��,�встановленом��за�онодавством�У�ра-

їни�з�питань�оцін�и�майна,�майнових�прав�та�про-

фесійної�оціночної�діяльності,�незалежної�оцін-

�и�об’є�тів�на�в�л.�Краснова,�25���Святошин-

сь�ом��районі,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�за�ріплені�на�праві��осподарсь�о�о�відання

за��ом�нальним�підприємством�«Київпастранс»,

та�реценз�вання�звіт��про�та���оцін��.

4.3.�Надати�в��становленом��поряд���до��-

менти�(матеріали),�під�отовлені�відповідно�до

підп�н�тів�4.1�та�4.2�цьо�о�п�н�т�,�до�Департа-

мент��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�про-

е�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�передба-

чено�о�п�н�том�5�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��ом�-

нальном��підприємств��«Київпастранс»�забез-

печити�під�отов���прое�т��рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�про�надання�дозвол��на�знесен-

ня�об’є�тів�на�в�л.�Краснова,�25���Святошин-

сь�ом��районі,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�за�ріплені�на�праві��осподарсь�о�о�відання

за��ом�нальним�підприємством�«Київпастранс»,

та�внесення�йо�о�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої

ради�в��становленом��поряд��.

6.�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»:

6.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій,�затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження.

6.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�том�інвес-

т�вання,�зазначеним���перелі���об’є�тів,�я�і

потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�затвердже-

ном��п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�з��ом�-

нальним�підприємством�«Київпастранс»,�Де-

партаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва

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

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

таментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-

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

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

таментом�транспортної�інфрастр��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)�та�Святошинсь�ою

районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією.

6.3.�Надати�по�оджені�орієнтовні�техні�о-

е�ономічні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні

пропозиції�та�пропозиції�до��мов��он��рс��за

об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���перелі��

об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,

затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для�під-

�отов�и��мов��он��рс�.

7.�Ком�нальном��підприємств��«Київпас-

транс»,�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

ції),�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

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

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

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

жавної�адміністрації)�та�Святошинсь�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�за�за-

питами��ом�нально�о�підприємства�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а�ентство»�надавати�необхідні�вис-

нов�и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов-

�и�орієнтовних�техні�о-е�ономічних�по�азни-

�ів�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним���пе-

релі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�ін-

вестицій,�затвердженом��п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження.

8.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести�інвестиційний��он��рс

за��мови�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою

рішення,�зазначено�о���п�н�ті�5�цьо�о�розпо-

рядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��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)

18.08.2016�р.�№�719

Перелік об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

Б�дівництво�ба�атоф�н�ціонально�о�житлово�о��омпле�с��на�в�л.�Краснова,�25���Святошин-

сь�ом��районі

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є Ситніченко

Про реконструкцію парку 
з бюветним комплексом на вул. Кадетський гай 

та вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження № 720 від 18 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван)
ня в Україні», з метою утримання об’єктів зеленого господарства в місті Києві в належному стані:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�пар���з�бювет-

ним��омпле�сом�на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та�в�л.

Івана�П�люя���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середовища»

замовни�ом�ре�онстр��ції�пар���з�бюветним

�омпле�сом�на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та�в�л.�Іва-

на�П�люя���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр

розвит���місь�о�о�середовища»:

3.1.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань���встановленом��поряд��.

3.2.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в

�становленом��поряд��.

3.3.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�на�ре�онстр��цію�пар���з�бюветним

�омпле�сом�на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та�в�л.�Іва-

на�П�люя���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

3.5.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.6.�Під�час���ладення�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�пар���з�бю-

ветним��омпле�сом�на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�та

в�л.�Івана�П�люя���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�обов’яз�ово�передбачити��мови�що-

до�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�о-

наних�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и

е�спл�атації�об’є�тів.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

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

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

інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

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

біт�з�ре�онстр��ції�та�прийняття�об’є�та�в�е�с-

пл�атацію�майно�в��становленом��поряд���за-

рахов�ється�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін у додаток до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 24 червня 2016 року № 469 «Про благоустрій 
окремих територій Труханового острова 
та о. Гідропарк у Дніпровському районі 

міста Києва»
Розпорядження № 721 від 18 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою
міста Києва», з метою забезпечення утримання місць масового відпочинку населення в місті Києві в на)
лежному стані:

Унести�зміни���додато��до�розпорядження

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

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

24�червня�2016�ро���№�469�"Про�бла�о�стрій

о�ремих�територій�Тр�ханово�о�острова�та

о.�Гідропар����Дніпровсь�ом��районі�міста

Києва",�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.06.2016�р.�№�469

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�18.08.2016�р.�№�721)

Перелік окремих територій Труханового острова
та о. Гідропарк у Дніпровському районі міста Києва, 

на яких буде здійснено благоустрій

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

№ Місцезнаходження території

1 Територія Труханового острова вздовж вулиці Труханівської від Московського мосту до
залізничного мосту, обмежена р. Дніпро та вул. Труханівською, облікові коди земельних
ділянок: 66:040:001, 66:040:030, 66:040:031, 66:040:038, 66:438:064

2 Територія лівого берега о. Гідропарк вздовж р. Дніпро, облікові коди земельних ділянок:
63:397:032, 63:397:034, 63:397:035

3 Територія правого берега о. Гідропарк вздовж р. Дніпро, облікові коди земельних ділянок:
63:397:026, 63:397:028, 63:397:029, 63:397:031, 63:397:038
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Про визначення замовника робіт, 
що виконуватимуться за рахунок коштів 

бюджету міста Києва 
в рамках проектів, які перемогли у конкурсі проектів 

з реалізації енергоефективних заходів 
у житлових будинках міста Києва, в яких створені 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 
а також у кооперативних будинках

Розпорядження № 714 від 17 серпня 2016 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду)

вання в Україні», абзацу дев’ятого частини першої статті 21 Закону України «Про об’єднання співвласни)
ків багатоквартирного будинку», рішення Київської міської ради від 26 грудня 2014 року № 865/865 «Про
затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будин)
ках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у коопера)
тивних будинках», протоколу засідання комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефек)
тивних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартир)
них будинків, а також у кооперативних будинках від 14 червня 2016 року № 5, з метою підвищення заці)
кавленості власників житлових та нежитлових приміщень в житлових будинках у реалізації енергоефек)
тивних заходів:

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

ції)�замовни�ом�робіт,�що�ви�он�ватим�ться�за

рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва�в�рам�ах

прое�тів,�я�і�перемо�ли����он��рсі�прое�тів�з

реалізації�енер�оефе�тивних�заходів���житло-

вих�б�дин�ах�міста�Києва,�в�я�их�створені�об’єд-

нання�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин-

�ів,�а�та�ож����ооперативних�б�дин�ах,�прове-

деном��відповідно�до�Положення�про��он��рс

прое�тів�з�реалізації�енер�оефе�тивних�захо-

дів���житлових�б�дин�ах�міста�Києва,�в�я�их

створені�об’єднання�співвласни�ів�ба�ато�вар-

тирних�б�дин�ів,�а�та�ож����ооперативних�б�-

дин�ах,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�26��р�дня�2014�ро���№ 865/865,

з�ідно�з�перелі�ом,�що�додається.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Гр�па�впро-

вадження�прое�т��з�енер�озбереження�в�ад-

міністративних�і��ромадсь�их�б�дівлях�м.�Києва»:

2.1.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

відповідно�до�вимо��за�онодавства�У�раїни.

2.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���прое�тної�до��-

ментації.

2.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядними�ор�анізаціями��арантії�я�ості�ви-

�онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро-

�и�е�спл�атації�об’є�тів.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.5.�Надавати�дост�п�об’єднанням�співвлас-

ни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів�та�житлово-

б�дівельним��ооперативам�до�об’є�тів,�де�ви-

�он�ються�роботи,�зазначені���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�до�прое�тно-�ошторисної�та

іншої�до��ментації�за�цими�об’є�тами.

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

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

�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

17.08.2016�№�714

Перелік робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету  міста Києва в рамках проектів, які перемогли у конкурсі проектів 
з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва,  в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 

а також у кооперативних будинках, проведеному відповідно до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових 
будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 26 грудня 2014 року № 865/865, замовником яких визначено комунальне підприємство 
«Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Гр�-

па�впровадження�прое�т��з�енер�озбережен-

ня�в�адміністративних�і��ромадсь�их�б�дівлях

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

№ Вид робіт за напрямками Адреса Найменування ОСББ (ЖБК)

1 2 3 4

1 Заміна вікон на енергозбережні в місцях загального користування вул. Ентузіастів, 29/2 Житлово>будівельний кооператив "Восход"

2 Реконструкція індивідуального теплового пункту (заміна циркуляційного насосу гарячого
водопостачання)

Русанівська набережна, 6 Житлово>будівельний кооператив "Слово>2"

3 Реконструкція теплового пункту (встановлення приладів регулювання теплової енергії на опалення та
на гаряче водопостачання. балансувальних клапанів, циркуляційного насосу ГВП)

просп. Науки, 94/5 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Китаїв"

4 Заміна освітлювальних прилалів в місцях загального користування на енергоефективні та
встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування

бульв. Кольцова, 11 Житлово>будівельний кооператив "Приборист 2"

5 Заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні вул. Градинська, 6>а Житлово>будівельний кооператив "Річковик>4"

6 1. Заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж. 2. Заміна освітлювальних приладів у місцях
загального користування на енергоефективні та встановлення датчиків руху для регулювання
освітленості в місцях загального користування

вул. Лук янівська, 11 Житлово>будівельний кооператив "Квазар>6"

7 Заміна дверей у місцях загального користування вул. Олеся Гончара, 35 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гончара 35"

8 Реконструкція теплового пункту (шляхом установки насосів змішування на систему опалення та заміна
внутрішньобудинкових інженерних мереж)

вул. Велика Васильківська, 94 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Каштан"

9 Встановлення нового індивідуального теплового пункту вул. Антоновича, 122 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Антоновича, 122"

10 Реконструкція теплового пункту бульв. Ярослава Гашека, 18 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гашека 18"

11 Реконструкція теплового пункту вул. Миколи Закревського, 85 Житлово будівельний кооператив "Річковик>2"

12 Заміна вікон на енергозбережні та дверей в місцях загального користування вул. Старонаводницька, 4>в Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Печерськ"

13 Реконструкція теплового пункту. Модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж просп. Перемоги, 25 Житлово>будівельний кооператив "Техніка"

14 Реконструкція теплового пункту (встановлення температурного датчика регулювання подачі
теплоносія, циркуляційних насосів та датчиків тиску на СО)

Дарницький бульвар, 9 Житлово>будівельний кооператив "Печерський>5"

15 Модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж вул. Вернадського, 57 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім>Ранок"

16 Заміна вікон на енергозбережні в місцях загального користування вул. Вишгородська, 40/14 Житлово>будівельний кооператив "ТЕМП>10"

17 Заміна вікон на енергозбережні в місцях загального користування вул. Богдана Хмельницького, 88>92 Обслуговуючий кооператив "ЖБК "Знання АНУ"

18 Заміна вікон на енергозбережні в місцях загального користування вул. Милославська, 17 Житлово>будівельний кооператив "Арсеналець>30"

19 1. Заміна вікон на енергозбережні та дверей в місцях загального користування. 2. Реконструкція
теплових пунктів (встановлення балансувальних клапанів на стояки системи опалення сходових
кліток)

вул. Бориса Гмирі, 5 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Перший будинок"

20 Заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та
встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування

вул. Єлизавети Чавдар, 2 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Чавдар 2"

21 1. Модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж (балансувальна система
опалення). 2. Заміна освітлювальних приладів в місцях загального користування на енергоефективні

вул. Зодчих, 60/1 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Автотранспортник>2"

22 Реконструкція теплового пункту просп. Героїв Сталінграда, 12>є, 12>ж Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Фаворит"

23 Реконструкція теплового пункту Дніпровська набережна, 13 Житлово>будівельний кооператив "Зварювальник>1"

24 Реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплових пунктів вул. Велика Житомирська, 27 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Велика Житомирська,
27"

25 Реконструкція теплового пункту вул. Лаврухіна, 1 1>а Житлово>будівельний кооператив "Суднобудівельник>22"

26 Утеплення фасаду (з герметизацією міжпанельних стиків) вул. Шолом>Алейхема, 17>б Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вікторія"
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27 1. Реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів. 2. Модернізація
та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, балансування системи опалення (постоякове)

вул. Антоновича, 103>а Товариство співвласників багатоквартирного будинку "МЖК>10"

28 Реконструкція теплового пункту вул. Каштанова, 10,14>б Житлово>будівельний кооператив "Суднобудівник, 16"

29 Заміна вікон на енергозбережні в місцях загального користування вул. Архітектора Вербицького, 14>б Житлово>будівельний кооператив "Метробудівник>3"

30 Заміна вікон на енергозбережні в місцях загального користування вул. Євгена Сверстюка (Марини
Раскової), 8>а

Житлово>будівельний кооператив "Домобудівник № 3"

31 Реконструкція теплового пункту вул. Ірпінська, 63>а Житлово>будівельний кооператив "Авіатор>17"

32 Заміна дверей в місцях загального користування просп. Перемоги, 93 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Авіатор 4"

33 Реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів вул. Галі Тимофеєвої, 4 Обслуговуючаий кооператив "ЖБК "Стріла>3"

34 Модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж вул. Лаврська, 4>б>в Житлово>будівельний кооператив "Плановик"

35 Реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплових пунктів вул. Лук'янівська, 21 Житлово>будівельний кооператив "Приборист 5"

36 Утеплення фасадів другої секції будинку просп. Перемоги, 43>б Житлово>будівельний кооператив "Молодіжний"

37 Встановлення нового індивідуального теплопункту вул. Горького, 165 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "МЖК Горького>165"

38 1. Заміна дверей в місцях загального користування. 2. Заміна освітлювальних приладів у місцях
загального користування на енергоефективні

вул. Жмеринська, 36 Житлово>будівельний кооператив "Молодіжний>9"

39 Утеплення фасадів вул. Вікентія Беретті, 3 Житлово>будівельний кооператив "Октава>2"

40 Реконструкція теплового пункту вул. Каштанова, 15. 15>а, 15>б Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Маяк>6"

41 Заміна вікон на енергозбережні в місцях загального користування просп. Володимира Маяковського, 30>а Житлово>будівельний кооператив "Молодіжний>11"

42 Реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів (модернізація
системи опалення зі встановленням ІТП з автоматичним регулюванням подачі теплоносія залежно від
погодних умов, теплолічильника, засувів)

вул. Бориса Гмирі, 3 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Осокорки> Київ"

43 Реконструкція теплового пункту вул. Шолом>Алейхема, 14 Житлово>будівельний кооператив "Дніпроський>2"

44 Заміна 120 вікон на енергозбережні в місцях загального користування вул. Милославська, 39/48 Житлово>будівельний кооператив "Зв'язківець, 3"

45 Утеплення фасадів (з герметизацією міжпанельних стиків) вул. Шолом>Алейхема, 16 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Відроження"

46 Утеплення фасадів. Реконструкція теплового пункту вул. Маршала Жукова, 37 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "ТЕМП>6"

47 Реконструкція теплового пункту вул. Прирічна, 19>г Житлово>будівельний кооператив "Суднобудівник>7"

48 Утеплення фасаду вул. Братиславська, 12 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Київенерго"

49 1. Заміна дверей у місцях загального користування. 2. Заміна освітлювальних приладів у місцях
загального користування на енергоефективні та встановлення датчиків руху для регулювання
освітленості в місцях загального користування

просп. Миколи Бажана, 16 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Оберіг на Позняках"

50 Реконструкція теплового пункту (заміна зношеного та морально застарілого обладнання в ІТП,
встановлення регулятора перепаду тиску на подавальному трубопроводі разом із встановленням
системи автоматичного регулювання)

вул. Ентузіастів, 47 Житлово>будівельний кооператив "Дніпрові хвилі"

51 1. Реконструкція теплового пункту (яка містить також теплообмінника та налагодження циркуляції
гарячої води) 2. Модернізація внутрішньобудинкових інженерних мереж

вул. Тульчинська, 3 Житлово>будівельний кооператив "Іскра"

52 Утеплення фасадів (з герметизацією міжпанельних стиків) вул. Леоніда Бикова, 7 Житлово>будівельний кооператив "Хімік>15"

53 Заміна вікон на енергозбережні та дверей у місцях загального користування вул. Оноре де Бальзака, 46, вул. Вікентія
Беретті, 16

Житлово>будівельний кооператив "Кристал>18"

54 1. Реконструкція теплового пункту та встановлення нового індивідуального теплопункту. 
2. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення. 3. Модернізація та заміна
внутрішньобудинкових інженерних мереж (системи опалення) 

вул. Катерини Білокур, 5/17 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "ЖБК>28" 

55 Утеплення фасадів вул. Лук'янівська, 27 Житлово>будівельний кооператив "Автомат>2"

56 Реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплових пунктів вул. Велика Васильківська, 124 Товариство співвласників багатоквартирного будинку "Художник"

57 1. Встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення. 2. Заміна вікон на
енергозбережні та дверей в місцях загального користування

вул. Російська, 45>б Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Просперіті Хоум"

58 Теплоізоляція даху вул. Професора Підвисоцького, 3>а Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Мотор"

59 1. Модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж (промивка, балансування
опалювальної системи). 2. Заміна дверей у місцях загального користування. 3. Заміна освітлювальних
приладів у місцях загального користування на енергоефективні та встановлення датчиків руху для
регулювання освітленості. 4. Реконструкція теплового пункту

вул. Якуба Коласа, 4>б Житлово>будівельний кооператив "Обчислювач>11"

60 Заміна дверей у місцях загального користування вул. Костянтина Данькевича, 10 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Данькевича>10"

61 Теплоізоляція даху Стратегічне шосе, 15 Товариство співвласників багатоквартирного будинку "Фізик"

62 Заміна дверей у місцях загального користування вул. Оноре де Бальзака, 10 Житлово>будівельний кооператив "Автотранспортник>5"

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води Товариству 

з обмеженою відповідальністю «СІГОО»
Розпорядження № 646 від 5 серпня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово)комунальні послуги», постанов Кабінету Мі)
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово)комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван)
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, послуги з централізованого опалення і цен)
тралізованого постачання гарячої води:

1.�Унести�зміни�до�тарифів�на�теплов��енер-

�ію�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«СІГОО»,�встановлених�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�10

липня�2015�ро���№ 688,�зареєстрованих�в�Го-

ловном��територіальном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�30�липня�2015�ро���за�№ 104/1215,

ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�тарифів�на�виробництво

теплової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«СІГОО»,�встановлених�розпо-

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

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

трації)�від�10�липня�2015�ро���№ 688,�зареєс-

трованих�в�Головном��територіальном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�30�липня�2015�ро��

за�№ 105/1216,�ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що

додається.

3.�Унести�зміни�до�тарифів�на�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�опалення�і�централізовано�о

постачання��арячої�води,�що�надаються�Това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«СІ-

ГОО»�я��ви�онавцем�цих�посл��,�встановлених

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

10�липня�2015�ро���№ 688�

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�05�серпня�2016�ро���№ 646)

Зареєстровано�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�

26�серпня�2016�ро����за�№�113/1426

Тарифи
на теплову енергію Товариству 

з обмеженою відповідальністю «СІГОО»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 908,24 1089,89

2 Інші споживачі 1002,64 1203,17

Керівник апарату 
В. Бондаренко

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

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

ністрації)�від�10�липня�2015�ро���№ 688,�заре-

єстрованих�в�Головном��територіальном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�30�липня�2015�ро��

за�№ 107/1218,�ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що

додається.

4.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�

26�серпня�2016�ро����за�№�113/1426
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

10�липня�2015�ро���№ 688�

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�05�серпня�2016�ро���№ 646)

Зареєстровано�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�

26�серпня�2016�ро����за�№�114/1427

Тарифи
на виробництво теплової енергії Товариству 

з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 905,74 1086,89

2 Інші споживачі 1000,14 1200,17

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

10�липня�2015�ро���№ 688�

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�05�серпня�2016�ро���№ 646)

Зареєстровано�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�

26�серпня�2016�ро���за�№�115/1428

Тарифи
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, що надаються 
Товариством з обмеженою відповідальністю «СІГОО»,

як виконавцем цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з пдв

1 Централізоване опалення у разі наявності
квартирного (на приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1105,31

2 Централізоване опалення у разі відсутності
квартирного (на приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на
місяць протягом періоду

надання послуги з
централізованого опалення

26,44

3 Централізоване постачання гарячої води за умови
підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 71,94

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 698 від 16 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро)
ку № 2067, підпункту 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердже)
ного рішенням Київської міської ради від 22 вересня 201 1 року № 37/6253, в межах функцій органу місцево)
го самоврядування:

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламних засобів

1 27115>11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Ірландський паб"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

36,075 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 4

2 27488>11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,62 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 24

3 27487>11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,62 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 24

4 27839>11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12,51 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 24

5 04560>04> ЗМ>1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Арт Радіо"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Печерський район,
Кловський узвіз / вул.
Московська

6 39747>14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА КО"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, 27

7 39365>13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА КО"

Лайтпостер, що
стоїть зкремо
(беклайт)

2,16 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога, 22,
на розподілювачі

8 40450>14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА КО"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Маршала Рибалка, 7/18,
навпроти

9 41611>14 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Воля>
Кабель"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,575 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 30

10 42142>14 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО>
НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МАРКОМ" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12,6 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 44

11 42138>14 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО>
НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МАРКОМ" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

9 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 3>г

12 41223>14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА КО"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Деснянський район, вул.
Шолом>Алейхема, 10>а, на
розподілювачі

13 42147>14 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО>
НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МАРКОМ" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,55 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 28/15

14 42143>14 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО>
НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МАРКОМ" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

13,5 Солом'янський район,
просп. Валерія
Лобановського (просп.
Червонозоряний), 82

1.�С�ас�вати�14�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

16.08.2016�№ 698

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є Ситніченко

Про надання права підпису платіжних, 
розрахункових та інших документів

Розпорядження № 701 від 16 серпня 2016 року
Відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казна)

чейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року
№ 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518, Тимчасового роз)
поділу обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської
державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвер)
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс)
трації) від 03 вересня 2014 року № 979, та розпорядження Київського міського голови від 27 квітня 2016 року
№ 409 «Про вирішення кадрових питань»:

1.�Надати�право�першо�о�підпис��платіжних,

розрах�н�ових�та�інших�розпорядчих�до��мен-

тів�щодо�рах�н�ів�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�першом��заст�пни�ові��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Плі-

с��Геннадію�Володимирович�.

2.�Надати�право�др��о�о�підпис��платіжних,

розрах�н�ових�та�інших�розпорядчих�до��мен-

тів�щодо�рах�н�ів�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації:

заст�пни�ові��ерівни�а�апарат� —�началь-

ни����правління�фінансово-�осподарсь�о�о�за-

безпечення —��оловном��б�х�алтер��апарат�

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Пахален-

�о�Юлії�Петрівні;

заст�пни�ові�начальни�а��правління�фінан-

сово-�осподарсь�о�о�забезпечення —�началь-

ни���відділ��фінансово�о�забезпечення�та�звіт-

ності��правління�фінансово-�осподарсь�о�о�за-

безпечення�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�Сте�ню��Олені�Володимирівні.

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

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

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

ністрації):

від�28��р�дня�2015�ро���№ 1252�«Про�надан-

ня�права�підпис��платіжних,�розрах�н�ових�та

інших�до��ментів»;

від�04��вітня�2016�ро���№ 195�«Про�внесен-

ня�змін�до�п�н�т��1�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�28��р�дня

2015�ро���№ 1252�«Про�надання�права�підпи-

с��платіжних,�розрах�н�ових�та�інших�до��мен-

тів».

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 11 лютого 2010 року № 59 

«Про затвердження тарифів на теплову енергію, 
що виробляється котельнею ТОВ «Полімер)1»

Розпорядження № 746 від 29 серпня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», з метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства:

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�1 1�люто�о�2010�ро���№ 59�«Про�за-

твердження�тарифів�на�теплов��енер�ію,�що

виробляється��отельнею�ТОВ�«Полімер-1».

Голова В. Кличко
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Про передачу автомобіля легкового до сфери управління 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
для дитячого будинку сімейного типу Шевченківського району

міста Києва
Розпорядження № 734 від 26 серпня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 8 Закону України «Про охорону дитинства», Положення про дитячий будинок сімейного ти)
пу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, Міської цільової
програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2016)2018 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лю)
того 2016 року № 90/90, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядку)
вання прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожит)
ків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою створення належних умов для вихо)
вання дітей)сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

1.�Передати�до�сфери�правління�Шевчен�ів-

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

трації�автомобіль�ле �овий�JAC�J6,�2014�ро�

випс�,�балансовою�вартістю�323,0�тис.� ри-

вень,�реєстраційний�номер�АА5442РА�для�ди-

тячо о�бдин��сімейно о�тип�Шевчен�івсь�о-

 о�район�міста�Києва.

2.�Слжбі��справах�дітей�та�сім’ї�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�спільно�з�Шев-

чен�івсь�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією�здійснити�в�становлено-

м�поряд��передач-приймання�автомобіля,

зазначено о�в�пн�ті�1�цьо о�розпорядження.

3.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�забезпечити��ла-

дання�до овор�безоплатно о��ористван-

ня� (позич�и)�автомобілем,�зазначеним�

пн�ті�1�цьо о�розпорядження,�з�бать�а-

ми-вихователями�дитячо о�бдин��сімей-

но о�тип�Шевчен�івсь�о о�район�міста

Києва.

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

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про передачу автомобіля легкового до сфери управління 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
для дитячого будинку сімейного типу Подільського району 

міста Києва
Розпорядження № 735 від 26 серпня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 8 Закону України «Про охорону дитинства», Положення про дитячий будинок сімейного ти)
пу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, Міської цільової
програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2016)2018 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лю)
того 2016 року № 90/90, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядку)
вання прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожит)
ків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою створення належних умов для вихо)
вання дітей)сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

1.�Передати�до�сфери�правління�Поділь-

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

трації�автомобіль�ле �овий�JAC�J6,�2014�ро�

випс�,�балансовою�вартістю�323,0�тис.� ри-

вень,�реєстраційний�номер�АА5443РА�для�ди-

тячо о�бдин��сімейно о�тип�Подільсь�о о

район�міста�Києва.

2.�Слжбі��справах�дітей�та�сім’ї�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�спільно�з�По-

дільсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною

адміністрацією�здійснити�в�становленом�по-

ряд��передач-приймання�автомобіля,�зазна-

чено о�в�пн�ті�1�цьо о�розпорядження.

3.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити��ладання�до о-

вор�безоплатно о��ориствання�(позич�и)�ав-

томобілем,�зазначеним��пн�ті�1�цьо о�роз-

порядження,�з�бать�ами-вихователями�дитя-

чо о�бдин��сімейно о�тип�Подільсь�о о�райо-

н�міста�Києва.

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

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державноїадміністрації від 21 березня 2007 року № 300 

«Про запровадження в місті Києві Закону України 
«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду»
Розпорядження № 736 від 26 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто)
герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мік)
рорайонів) застарілого житлового фонду», з метою приведення розпорядження у відповідність із законодав)
ством та забезпечення належної роботи робочої групи з питань запровадження в місті Києві Закону України
«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», враховуючи кад)
рові зміни у складі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Внести�зміни�до�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�21�березня

2007�ро��№ 300�«Про�запровадження�в�місті

Києві�За�он�У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�он-

стр�цію��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о

житлово о�фонд»,�ви�лавши�йо о�в�та�ій�ре-

да�ції:

«Про�запровадження�в�місті�Києві�За�он

У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�онстр�цію��вар-

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

фонд»

Відповідно�до�за�онів�У�раїни�«Про�місцеве

самоврядвання�в�У�раїні»,�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто- ерой�Київ»,�«Про��омпле�сн�ре-

�онстр�цію��варталів�(мі�рорайонів)�застарі-

ло о�житлово о�фонд»,�«Про�інвестиційн�ді-

яльність».�«Про�ре лювання�містобдівної�ді-

яльності»,�з�метою�забезпечення��омпле�сно-

 о�вирішення�питань�ре�онстр�ції��варталів

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

міста:

1.�Розробити�та�провести�заходи�щодо�за-

провадження�в�місті�Києві�За�он�У�раїни

«Про��омпле�сн�ре�онстр�цію��варталів

(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фон-

д».

2.�Утворити�робоч� рп�з�питань�запрова-

дження�в�місті�Києві�За�он�У�раїни�«Про��ом-

пле�сн�ре�онстр�цію��варталів�(мі�рорайонів)

застаріло о�житлово о�фонд»�та�затвердити�її

с�лад,�що�додається.

3.�Затвердити�Положення�про�робоч� рп

з�питань�запровадження�в�місті�Києві�За�он

У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�онстр�цію��вар-

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

фонд»,�що�додається.

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

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

21.03.2007�р.�№�300

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�26.08.2016�р.�№�736)

Склад
робочої групи з питань запровадження в місті Києві Закону України 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду»

СПАСИБКО�Оле�сандр�Валерійович застпни�� олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,� олова�робочої� рпи

ФЕДОТОВ�Костянтин�Павлович дире�тор�Департамент�бдівництва�та�житлово о

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

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

застпни�� олови�робочої� рпи

СВІТЛИЧНИЙ�Оле �Петрович застпни��дире�тора�-�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),�застпни�� олови

робочої� рпи

НАВОЗЕНКО�Марина�Ві�торівна начальни��відділ�перспе�тивно о�розвит�

правління�перспе�тивно о�розвит��та��оординації

бдівництва�Департамент�бдівництва�та�житлово о

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

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

се�ретар�робочої� рпи

БРОНЕВИЦЬКИЙ�Сер ій�Петрович начальни���омнальної�ор анізації�ви�онавчо о

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

державної�адміністрації)�"Інститт�Генерально о

план�м.�Києва"

КУЛАКОВСЬКИЙ�Юрій�Петрович застпни��дире�тора�Департамент�земельних

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

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

ЛЕВАДА�Сер ій�Я�ович радни��Київсь�о о�місь�о о� олови�(на� ромадсь�их

засадах)�(за�з одою)

МАЛИХІН�Оле�сандр�Володимирович застпни��дире�тора�Департамент�-�начальни�

правління� житлово-�омнальної� політи�и

Департамент�житлово-�омнальної�інфрастр�три

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

місь�ої�державної�адміністрації)

МАМЕДОВ�Раміз�Бараталі�о ли застпни��начальни�а�відділ�опрацювання�прое�тів

а�тів�Київсь�о о�місь�о о� олови,�Київсь�ої�місь�ої

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

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

юридично о�правління�апарат�ви�онавчо о

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

державної�адміністрації)

МАРЧЕНКО�Олена�Львівна дире�тор�Департамент�з�питань�державно о

архіте�трно-бдівельно о��онтролю�міста�Києва

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

місь�ої�державної�адміністрації)

СВИСТУНОВ�Оле�сандр�Ві�торович перший�застпни��дире�тора�Департамент

містобдвання�та�архіте�три�ви�онавчо о�ор ан

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

адміністрації)

ШИЛЮК�Петро�Степанович Президент�бдівельної�палати�У�раїни,�Герой

У�раїни�(за�з одою)

ШМУЛЯР�Оле �Васильович перший�застпни��дире�тора�Департамент

�омнальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо о�ор ан

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

адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження��

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

21.03.2007�р.�№�300

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

26.08.2016�р.�№�736)

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань запровадження в місті Києві Закону України

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду»

1.�Робоча� рпа�з�питань�запровадження�в�місті�Києві�За�он�У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�он-

стр�цію��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд»�є��онсльтативно-дорадчим
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Керівник апарату В. Бондаренко

ор аном,�твореним�при�ви�онавчом�ор ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�держав-

ній�адміністрації).

2.�Положення�про�робоч� рп�з�питань�запровадження�в�місті�Києві�За�он�У�раїни�«Про

�омпле�сн�ре�онстр�цію��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд»�(далі —�По-

ложення)�визначає�фн�ціональне�спрямвання�та�порядо��ор анізаційної�роботи�робочої� р-

пи�з�питань�запровадження�в�місті�Києві�За�он�У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�онстр�цію��вар-

талів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд»�(далі —�робоча� рпа).

3.�Робоча� рпа��своїй�діяльності��ерється�Конститцією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїні�та�Кабінет�Міністрів�У�раїни,�на-

�азами�міністерств�та�інших�центральних�ор анів�ви�онавчої�влади,�іншими�нормативно-право-

вими�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�Положенням.

4.�Основними�завданнями�робочої� рпи�є:

4.1.�Проведення�аналіз�основних�проблем�запровадження�в�місті�Києві�За�он}�У�раїни�«Про

�омпле�сн�ре�онстр�цію��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд».

4.2.�Надання�пропозицій�(ре�омендацій)�ви�онавчом�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�щодо�визначення�шляхів�(механізм)�запровадження�в

місті�Києві�За�он�У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�онстр�цію��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло-

 о�житлово о�фонд».

5.�Робоча� рпа�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

5.1.�Проводить�аналіз�основних�проблем�запровадження�в�місті�Києві�За�он�У�раїни�«Про��ом-

пле�сн�ре�онстр�цію��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд».

5.2.�Готє�та�подає�пропозиції�(ре�омендації)�до�Про рами��омпле�сної�ре�онстр�ції��вар-

талів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд�в�місті�Києві.

5.3.�Подає�пропозиції�щодо�визначення��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фон-

д�в�місті�Києві�для�їх�ре�онстр�ції.

5.4.�Готє�пропозиції�щодо�перелі���варталів�(мі�рорайонів)��омпле�сної�ре�онстр�ції�в�міс-

ті�Києві.

5.5.�Подає�пропозиції�(ре�омендації)�щодо�шляхів�(механізм)�реалізації�прое�тів��омпле�с-

ної�ре�онстр�ції��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд�та�питань�їх�фінанс-

вання�відповідно�до�нормативно-правових�а�тів.

5.6.�Попередньо�роз лядає�проблемні�питання,�пов’язані�з:�

переселенням�власни�ів�(наймачів)�з�житлово о�та�нежитлово о�фондів,що�підля ають�ре-

�онстр�ції;

проведенням�інвентаризації�житлово о�та�нежитлово о�фондів,�що�підля ають�ре�онстр�ції;

ор анізацією�та�проведенням��он�рс�із�залчення�інвесторів-забдовни�ів�для�реалізації

прое�тів��омпле�сної�ре�онстр�ції��варталів�(мі�рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд;

іншими�аспе�тами�реалізації�За�он�У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�онстр�цію��варталів�(мі�-

рорайонів)�застаріло о�житлово о�фонд»�в�місті�Києві.

5.7.�Подає�пропозиції�(ре�омендації)�щодо�потреби�в�під отовці�прое�тів�розпоряджень,�не-

обхідних�для�реалізації�За�он�У�раїни�«Про��омпле�сн�ре�онстр�цію��варталів�(мі�рорайо-

нів)�застаріло о�житлово о�фонд».

6.�Робоча� рпа�має�право:

6.1.�Звертатися�в�становленом�поряд��до�ор анів�ви�онавчої�влади,�ор анів�місцево о�са-

моврядвання,�підприємств,�станов�і�ор анізацій�незалежно�від�форми�власності�для�одер-

жання�потрібної�інформації�та�до�ментів.

6.2.�Залчати�в�становленом�поряд��до�роз ляд�та�опрацювання�питань,�що�належать�до

її�завдань,�представни�ів�ор анів�ви�онавчої�влади,�ор анів�місцево о�самоврядвання,�підпри-

ємств,�станов�і�ор анізацій,�інших�фахівців.

7.�Робоча� рпа�під�час�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�державними�ор а-

нами,�ор анами�місцево о�самоврядвання,�підприємствами,�становами�та�ор анізаціями�не-

залежно�від�форми�власності.

8.�С�лад�робочої� рпи�затверджється�розпорядженням�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь-

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

9.�Формою�роботи�робочої� рпи�є�засідання,�що�проводяться�за�рішенням�її� олови,�а�за�йо-

 о�відстності —�застпни�а� олови.

10.�Засідання�робочої� рпи�проводить�її� олова,�а�за�йо о�відстності —�застпни�� олови.

Під отов��матеріалів�для�роз ляд�на�засіданнях�робочої� рпи�забезпечє�її�се�ретар.

Засідання�робочої� рпи�вважається�правомочним,�я�що�на�ньом�пристні�більше�я��поло-

вина�її�с�лад.

11.�На�своїх�засіданнях�робоча� рпа�розробляє�та�хвалює�пропозиції�(ре�омендації)�з�пи-

тань,�що�належать�до�її�завдань.

Пропозиція�(ре�омендація)�вважається�схваленою,�я�що�за�неї�про олосвали�більш�я��по-

ловина�пристніх�на�засіданні�членів�робочої� рпи,�а�в�разі�рівно о�розподіл� олосів�вирішаль-

ним�є� олос� оловючо о�на�засіданні.

Пропозиції�(ре�омендації)�фі�сються��прото�олі�засідання,�я�ий�підписється� оловючим

на�засіданні�та�се�ретарем�і�надається�(надсилається)�сім�членам�робочої� рпи.

Член�робочої� рпи,�я�ий�не�підтримє�пропозицію�(ре�омендацію),�може�ви�ласти�в�пись-

мовій�формі�о�рем�дм�,�що�додається�до�прото�ол�засідання.

12.�Ор анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�робочої� р-

пи�забезпечє�Департамент�бдівництва�та�житлово о�забезпечення�ви�онавчо о�ор ан�Київ-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва каналізаційних мереж 

ТОВ «МАКСИМУМ»
Розпорядження № 737 від 26 серпня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря)
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін)
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «МАКСИМУМ» (лист від
25 квітня 2016 року № 25)04/2016), протокол загальних зборів учасників ТОВ «МАКСИМУМ» від 21 квітня 2016
року № 21/04)16, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функ)
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��омнальної�влас-

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

редати��володіння�та��ориствання�пблічно-

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

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

«МАКСИМУМ»�з ідно�з�додат�ом,�в�межах�та

на�мовах,�визначених�У одою�про�передач�в

правління�від�ритом�а�ціонерном�товари-

ств�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»

майна,�що�є��омнальною�власністю�терито-

ріальної� ромади�міста�Києва�від�20�листопа-

да�2003�ро��(в�реда�ції�до овор�на�володін-

ня�та��ориствання�майном�територіальної� ро-

мади�міста�Києва�від�01� рдня�2006�ро�),�я�а

�ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент��омнальної�власності�

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

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

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

чі��аналізаційних�мереж,�зазначених��пн�ті�1

цьо о�розпорядження.

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

ня�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

26.08.2016�№ 737

Каналізаційні мережі, що приймаються безоплатно від ТОВ «МАКСИМУМ»
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння та користування публічному акціонерному 
товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

Про закріплення нежилих приміщень за комунальним 
концерном «Центр комунального сервісу»

Розпорядження № 738 від 26 серпня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час)

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ)
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас)
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соці)
альної інфраструктури», звернення Департаменту житлово)комунальної інфраструктури виконавчого орга)
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 грудня 2015 року № 058/2/2)
16390, комунального концерну «Центр комунального сервісу» від 19 листопада 2015 року № 02/168, комуналь)
ного підприємства «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» від 19 листопада 2015 року
№ 02/4435, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві� осподарсь�о о�відан-

ня�за��омнальним��онцерном�«Центр��ом-

нально о�сервіс»�нежилі�приміщення�за альною

площею�521,3��в.�м�на�вл.�Львівсь�ій,�57-а, не-

жилі�приміщення�за альною�площею�541,0��в.

м�на�бльв.�А�адемі�а�Вернадсь�о о,�63-а�та

нежилі�приміщення�за альною�площею�153,05

�в.�м�на�вл.�Довжен�а,�10,�я�і�належать�до��о-

мнальної�власності�територіальної� ромади

міста�Києва.

2.�Комнальном�підприємств�«Центр�обсл-

 оввання�споживачів�Шевчен�івсь�о о�район»

та��омнальном��онцерн�«Центр��омнально-

 о�сервіс»�в�становленом�поряд��провести

приймання-передач�нежилих�приміщень,�за-

значених��пн�ті�1�цьо о�розпорядження,�та�на-

дати�до�Департамент��омнальної�власності�м.

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

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

Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації��опію�а�та�приймання-передачі.

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

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

державної�адміністрації)�від�10� рдня�2010�ро-

��№ 1112�«Про�питання�ор анізації�правлін-

ня�районами�в�місті�Києві»�та�і�зміни:

3.1.�У� рафі�«Площа,��в.�м�нежилих�примі-

щень»�позиції�384�розділ�1.1а�«Житловий�фонд

КП�«Дире�ція�з�тримання�та�обсл оввання

житлово о�фонд�Святошинсь�о о�район�

м.�Києва»�таблиці�6�«Житлове� осподарство»

додат�а�8�цифри�«521,3»�ви�лючити.

3.2.�У� рафі�«Площа,��в.�м�нежилих�примі-

щень»�позиції�413�розділ�1.1а�«Житловий�фонд»

таблиці�5�«Житлове� осподарство»�додат�а�10

цифри�«504,40»�замінити�цифрами�«351,35».

4.�У� рафі�«Площа»�позиції�137�додат�а�1

«Перелі��нежилих�бдин�ів�та�приміщень,�я�і

передаються�до�сфери�правління�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій»�до�роз-

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

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

міністрації)�від�12�травня�2011�ро��№ 715

«Про�о�ремі�питання�ви�онання�розпоряджен-

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

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

ції)»�від�10.12.2010�№�1112�«Про�питання�ор-

 анізації�правління�районами�в�місті�Києві»�(із

змінами�та�доповненнями)�цифри�«546,10»�за-

мінити�цифрами�«5,10».

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

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

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

адміністрації)�від�14�серпня�2015�ро��№�791

«Про� за�ріплення� нежилих� приміщень� за

�омнальним� підприємством� «Центр

обсл оввання�споживачів�Шевчен�івсь�о о

район».

6.� Контроль� за� ви�онанням� цьо о� роз-

порядження�по�ласти�на�застпни�ів� олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.

Голова В. Кличко

Адреса розташування
каналізаційних мереж

Рік введення в
експлуатацію

Довжина,
м

Кількість
колодязів

Матеріал
труб

Середня
глибина

Діаметр
труб, мм

Вартість
об'єктів
передачі,
тис. грн
(без ПДВ)

вул. Воскресенська (від вул.
Воскресенської, 7 до просп.
Визволителів)

2011
27,50 1 Корсис 4,20 630 134,739

274,09 8 Корсис 4,20 500 1 342,931

Всього: 1 477,670

Про передачу функцій замовника реконструкції парку «ДШК» 
у Деснянському районі

Розпорядження № 739 від 26 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван)

ня в Україні», з метою утримання об’єктів зеленого господарства в місті Києві в належному стані:

1.�Комнальном�підприємств�по�триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о о�район

м.�Києва�в�становленом�поряд��передати

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

державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр�роз-

вит��місь�о о�середовища»�фн�ції�замовни-

�а�ре�онстр�ції�пар��«ДШК»��Деснянсь�ом

районі�та�всі�наявні�до�менти,�я�і�засвідчють

права�замовни�а,�до овірн,�бх алтерсь��до-

�ментацію,�та�інформацію,�я�а�є�важливою

для�їх�здійснення,�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни.

2.�Комнальном�підприємств�ви�онавчо о

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр

розвит��місь�о о�середовища»:

2.1.�Забезпечити�розроб��та�затверджен-

ня�прое�тної�до�ментації�на�ре�онстр�цію�в

становленом�поряд�.

2.2.�Визначити� енеральн�прое�тн�і�під-

рядн�бдівельн�ор анізації�для�ви�онання�ро-

біт,�зазначених��пн�ті�1�цьо о�розпоряджен-

ня,�в�становленом�поряд�.

2.3.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань��встановленом�поряд�.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо �за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд��ви�онання

бдівельних�робіт.

2.5.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла острою�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25� рдня�2008

ро��№ 1051/1051.

2.6.�Під�час��ладення�до овор�підряд�на

ре�онстр�цію�пар��«ДШК»��Деснянсь�ом

районі�обов’яз�ово�передбачити�мови�щодо

надання�підрядни�ом� арантії�я�ості�ви�она-

них�робіт�та�встановити� арантійні�стро�и�е�с-

платації�об’є�тів.

3.�Департамент�містобдвання�та�архі-

те�три�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�подати�до�Департамент�е�ономі�и�та�ін-

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

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

ністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт,�зазначених��пн�ті�1�цьо о�роз-

порядження,�до�про рам�е�ономічно о�і�соці-

ально о�розвит��м.�Києва�на�2016�рі��та�на-

стпні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�з�ре�онстр�ції�пар��«ДШК»��Деснянсь�о-

м�районі�та�прийняття�об’є�тів�ре�онстр�ції

в�е�сплатацію,�майно��встановленом�поряд-

��зараховється�до��омнальної�власності�те-

риторіальної� ромади�міста�Києва.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�22�травня�2015�ро��№ 493�«Про�ре-

�онстр�цію�пар��«ДШК»��Деснянсь�ом�райо-

ні».

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

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про проведення 6)ї державної інвентаризації 
радіоактивних відходів

Розпорядження № 740 від 26 серпня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами», підпункту 3.1 пункту 3 По)

рядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059)2002), затвердже)
ного наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 11 лютого 2003 року № 27, зареєстро)
ваним у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за № 160/7481, та з метою виявлення радіоактив)
них відходів, розташованих на території міста Києва, забезпечення контролю за їх накопиченням і переда)
чею на захоронення спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами:

1.�Утворити�тимчасов�місь��інвентариза-

ційн��омісію�з�проведення�6-ї�державної�ін-

вентаризації�радіоа�тивних�відходів�та�затвер-

дити�її�с�лад,�що�додається.

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

ністраціям:

2.1.�Утворити�тимчасові�районні�інвентари-

заційні��омісії�з�проведення�6-ї�державної�інвен-

таризації�радіоа�тивних�відходів.

2.2.�Забезпечити�проведення�інвентариза-

ції�радіоа�тивних�відходів�на�підприємствах,�в

становах�та�ор анізаціях�район,�на�ових�і

медичних�за�ладах.

2.3.�Матеріали�інвентаризації�надати�до�тим-

часової�місь�ої�інвентаризаційної��омісії�з�про-

ведення�6-ї�державної�інвентаризації�радіоа�-

тивних�відходів�до�20�жовтня�2016�ро�.

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

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

26.08.2016�р.�№�740

СКЛАД
тимчасової міської інвентаризаційної комісії з проведення 6)ї державної

інвентаризації радіоактивних відходів
ПАНТЕЛЕЄВ�Петро�Оле�сандрович застпни�� олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,� олова��омісії

ТКАЧУК�Роман�Станіславович застпни��дире�тора�Департамент�-�начальни�

правління�з�питань�надзвичайних�ситацій

Департамент�місь�о о�бла острою�та�збереження

природно о�середовища�ви�онавчо о�ор ан

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

адміністрації),�застпни�� олови��омісії

ВАСЬКОВСЬКИЙ�Ми�ола�Леонідович  оловний�спеціаліст�відділ�захист�населення�та

територій�правління�з�питань�надзвичайних

ситацій�Департамент�місь�о о�бла острою�та

збереження�природно о�середовища�ви�онавчо о

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

державної�адміністрації),�се�ретар��омісії

БОЙКО�Олена�Валеріївна начальни��відділ�безпе�и�джерел�іонізючо о

випромінювання,�перевезень�та�радіоа�тивних

відходів�Північної�Державної�інспе�ції�з�ядерної

та�радіаційної�безпе�и�Державної�інспе�ції�ядерно о

ре лювання�У�раїни�—�державний�інспе�тор�(за

з одою)

ВОЛОЧАЙ�Валерій�Юхимович завідвач�лабораторії�з�радіаційної� і ієни�Державної

станови�"Київсь�ий�місь�ий�лабораторний�центр

Держсанепідслжби�У�раїни"�(за�з одою)

ГОРІЛИЙ�Юрій�Петрович застпни��начальни�а�відділ�промисловості

правління�промисловості�та�інноваційної�політи�и

Департамент� промисловості� та� розвит�

Про переоформлення ліцензії, виданої приватному 
загальноосвітньому навчальному закладу «Гімназія «Апогей»

Розпорядження № 724 від 22 серпня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АВ�№ 533590

�сфері�за альної�середньої�освіти�(надання

базової�за альної�середньої�освіти,�надання

повної�за альної�середньої�освіти),�видан�при-

ватном�за альноосвітньом�навчальном�за-

�лад�«Гімназія�«Апо ей»�(ідентифі�аційний��од

24940239,�місцезнаходження:�03062,�м.�Київ,

влиця�Чистя�івсь�а,�бдино��24,��орпс�1),�на

ліцензію�на�право�провадження�освітньої�ді-

яльності��сфері�за альної�середньої�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АВ�№�533590��сфері�за-

 альної�середньої�освіти�(надання�базової�за-

 альної�середньої�освіти,�надання�повної�за-

 альної�середньої�освіти),�видан�приватном

за альноосвітньом�навчальном�за�лад�«Гім-

назія�«Апо ей»,�визнати�недійсною.

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про деякі питання виплати щорічної міської стипендії видатним
діячам культури і мистецтв

Розпорядження № 725 від 22 серпня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 ро)
ку за № 1/918, протоколу засідання комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам
культури і мистецтва від 25 травня 2016 року № 2, враховуючи листи Київської організації Національної спіл)
ки художників України від 10 травня 2016 року № 119 та від 10 травня 2016 року № 120:

1.�Припинити�виплат�щорічної�місь�ої�сти-

пендії�видатним�діячам��льтри�і�мистецтва

Миронен��Борис�Карпович,�хдожни�ові,�з

01�травня�2016�ро�.

2.�Пн�т�11�додат�а�до�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�17�бе-

резня�2016�ро��№ 149�«Про�призначення�що-

річних�місь�их�стипендій�видатним�діячам��ль-

три�і�мистецтва»�ви�лючити.

3.�Призначити�щорічн�місь��стипендію�ви-

датним�діячам��льтри�і�мистецтва�Павлов-

сь�ій�Оле�сандрі�Геор іївні,�хдожни�ові,�з�01

травня�2016�ро�.

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про видачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШКОЛА
МОНТЕССОРІ НОВОЇ ЕПОХИ» ліцензії на право провадження 

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 729 від 25 серпня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Ліцензійних умов про)
вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 груд)
ня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав)
ної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної
середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Видати�Т0ВАРИСТВУ�3�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ШКОЛА�МОНТЕССОРІ�НОВОЇ

ЕПОХИ»�(ідентифі�аційний��од�40108033,�міс-

цезнаходження:�03049,�м.�Київ,�влиця�Кр-

сь�а,�бдино��13-Д,��вартира�48)�ліцензію�на

право�провадження�освітньої�діяльності��сфе-

рі�дош�ільної�освіти.

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

дження�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

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

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

адміністрації)

ЗОЛКОВЕР�Тетяна�Онисимівна начальни��Північної�Державної�інспе�ції�з�ядерної

та�радіаційної�безпе�и�-�застпни��Головно о

державно о�інспе�тора�з�ядерної�та�радіаційної

безпе�и�У�раїни�(за�з одою)

КОВАЛЬ�Оль а�Єв енівна начальни�� се�тор� ре іонально о� облі�

радіоа�тивних�відходів,�слжби�радіаційної�безпе�и

та�охорони�нав�олишньо о�середовища�Державно о

спеціалізовано о� підприємства� "Київсь�ий

державний�міжобласний�спеціальний��омбінат"

Державної��орпорації�"У�раїнсь�е�державне

об'єднання�"Радон"�(за�з одою)

ЛЕОНЕНКО�Ми�ола�Іванович начальни��відділ�захист�населення�та�територій

правління�з�питань�надзвичайних�ситацій

Департамент�місь�о о�бла острою�та�збереження

природно о�середовища�ви�онавчо о�ор ан

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

адміністрації)

ФУРМАН�Леонід�Антонович  оловний�інженер�Державно о�спеціалізовано о

підприємства�"Київсь�ий�державний�міжобласний

спеціальний��омбінат�Державної��орпорації

"У�раїнсь�е�державне�об'єднання�"Радон"�(за

з одою)

Керівник апарату В. Бондаренко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèí-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñ-
òèêà îá'ºêò³â îðåíäè: áóëüâ.Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 63, ² ïîâåðõ, ïëîùà 68,20 êâ.ì.
Âàðò³ñòü — 895 900,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 2 329,52 ãðí.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿; âóë. ²ðï³íñüêà, 71, ² ïîâåðõ, ïëîùà 16,29 êâ.ì. Âàðò³ñòü —
338 600,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 4 232,50 ãðí. Çàïðî-
ïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ  — ðîçì³ùåííÿ âèðîáíè÷èõ
ïðèì³ùåíü äëÿ åëåêòðîìåõàí³ê³â ïî îáñëóãîâóâàííþ òà ðåìîíòó ë³ôò³â.

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, òåë. äëÿ äîâ³äîê —
450-07-15.

Ô³îíîâ ²ëëÿ Éîñèïîâè÷, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïð-ò Ï. Ãðèãîðåíêà, 1-à, êâ. 125, âèêëèêàºòüñÿ
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 20 âåðåñíÿ
2016 ðîêó î 14.00 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ßñíèöüêî¿ Àíòîí³íè Éîñèï³âíè, ßñíèöüêîãî Ãë³áà
Ìèðîñëàâîâè÷à äî Ô³îíîâà ²ëë³ Ìèêîëàéîâè÷à, Äåïàðòàìåíòó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) ïðî âèñåëåííÿ.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ ç óðàõóâàííÿì
íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ñóääÿ Ëåîíòþê Ë.Ê.

ÒÎÂ "Óïðàâ-Äîì" ³íôîðìóº ïðî ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ òàðèôó íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ó ðîçì³ð³:

1) ïî âóë. Ïåòðà Êàëíèøåâñüêîãî, 7 — 6,05 ãðí;

2) ïî âóë. Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà Ñêðèïíèêà, 40 — 6,41 ãðí.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñêëàä òàðèôó òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü ó
ñåêö³ÿõ áóäèíê³â ïî âóë. Ïåòðà Êàëíèøåâñüêîãî, 7 òà âóë. Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà Ñêðèïíèêà, 40. Çàóâàæåííÿ
òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà
Êàëíèøåâñüêîãî, 7, îô³ñ 994, ÒÎÂ "Óïðàâ-Äîì".

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó "Áóä³âíèöòâî
ìåäè÷íîãî öåíòðó çà ðàõóíîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ¹ 14 íà âóë. Çîîëîã³÷í³é,
3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³" ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êàïèòàë" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä — 32381903), ðåçóëüòàòè
çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
29 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 752.

Âòðà÷åíà ïå÷àòêà òà øòàìï Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ

ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó, ÿê³ áóëè ä³éñí³ äî

26 ëèïíÿ 2016 ðîêó. Âòðà÷åí³ ïå÷àòêó ³ øòàìï ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Â îãîëîøåíí³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãàçåòà "Õðåùàòèê" ¹ 92
(4862) â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ð. , ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëî äîïóùåíî ïîìèëêó. Ñë³ä ÷èòàòè: "Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì 19,40", — äàë³ çà òåêñòîì.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß) 
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ

03165, Êè¿â — 165, ïð. Êîìàðîâà, 7

Í À Ê À Ç
09.08.2016 ì. Êè¿â ¹ 413

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè
Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 26 ñåðïíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 116/1429
Íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè "Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì" íà 2016 — 2018 ðîêè", çàòâåðäæåíî¿

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 116/116, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 36 ïóíêòó 6, ï³äïóíêòó
10.12 ïóíêòó 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 175 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ñåðïíÿ 2015 ðîêó
¹ 778),

ÍÀÊÀÇÓÞ:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (Øóò³é Â. Ì.) çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äî Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Íàçàðåíêî Ñ. Ï.

4. Öåé íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

Þ. Êðèêóíîâ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Íàêàç Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿

ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿)

09.09.2016 ¹ 413
Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ 

þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 26 ñåðïíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 116/1429

Ïîðÿäîê 
çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó ó ñïåö³àë³çîâàíîìó â³ää³ëåíí³ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè âäîìà ³íâàë³äàì ç ïñèõ³÷íèìè
çàõâîðþâàííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

2. Îðãàí³çàö³ÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè çä³éñíþºòüñÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì òåðèòîð³àëüíèì öåíòðîì
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ "Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷
êèÿíàì" íà 2016 — 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116,
â ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà öþ ìåòó â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

3. Çàêóï³âëÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì òåðèòîð³àëüíèì öåíòðîì ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïðîäóêòîâ³ íàáîðè íàäàþòüñÿ îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó ó ñïåö³àë³çîâàíîìó â³ää³ëåíí³ ñîö³àëüíî¿
äîïîìîãè âäîìà ³íâàë³äàì ç ïñèõ³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, çà ¿õ áàæàííÿì, ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé äîõ³ä ÿêèõ çà ïîïåðåäí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäóþòü
ì³ñÿöþ çâåðíåííÿ, íå ïåðåâèùóº äâà ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü.

5. Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé äîõ³ä îáðàõîâóºòüñÿ áóõãàëòåðîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, íà ï³äñòàâ³ äîâ³äêè ïðî äîõîäè îñîáè, ÿêà ïåðåáóâàº íà îáë³êó ó ñïåö³àë³çîâàíîìó
â³ää³ëåíí³ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè âäîìà ³íâàë³äàì ç ïñèõ³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çà îñòàíí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäóþòü ì³ñÿöþ çâåðíåííÿ.

6. Ïðîïîðö³éíî äî çàòâåðäæåíèõ âèäàòê³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
íà çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè ãðîìàäÿí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 4 öüîãî Ïîðÿäêó íà ïîòî÷íèé ð³ê, äèðåêòîð
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ê³ëüêîñò³ ì³ñÿö³â
îòðèìàííÿ ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â îäí³ºþ îñîáîþ, ïðîòÿãîì ðîêó.

7. Äëÿ îòðèìàííÿ ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â îñîáè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 4 öüîãî Ïîðÿäêó, àáî ¿õ çàêîíí³ ïðåäñòàâíèêè
ïîäàþòü íàñòóïí³ äîêóìåíòè:

- îñîáèñòà ïèñüìîâà çàÿâà àáî çàÿâà çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà íà ³ì'ÿ äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç äîçâîëîì íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;

- äîâ³äêà ïðî äîõîäè çà ø³ñòü ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäóþòü ì³ñÿöþ çâåðíåííÿ.
Äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ íàäàþòüñÿ ïðîäóêòîâ³ íàáîðè ïîíîâëþþòüñÿ îäèí ðàç íà ð³ê.

9. Ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â ïðèéìàºòüñÿ äèðåêòîðîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó ðàç³:

- â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ;
- ÿêùî îñîáà íå íàëåæèòü äî êàòåãîð³é, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 4 öüîãî Ïîðÿäêó;
- ÿêùî îñîáîþ íå íàäàí³ äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 7 öüîãî Ïîðÿäêó.

10. Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ çàÿâ ç íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè çàâ³äóâà÷åì ñïåö³àë³çîâàíîãî â³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî¿
äîïîìîãè âäîìà ³íâàë³äàì ç ïñèõ³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ôîðìóþòüñÿ ñïèñêè îñ³á äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçîì
äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

11. Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ôîðìóþòüñÿ â ïðîäóêòîâ³ íàáîðè â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14 êâ³òíÿ 2000 ðîêó ¹ 656 íàáîð³â ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ äëÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ³
äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ñêëàä ÿêèõ çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

12. Îáë³ê ³ çâ³òí³ñòü çà âèêîðèñòàííÿì êîøò³â, ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ íà çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè,
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

13. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïåêó ³ ÿê³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà ïîñòà÷àëüíèêà, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî ÿê³ñòü òà áåçïåêó õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà ïðîäîâîëü÷î¿ ñèðîâèíè".

14. Íàêàçîì äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïðèçíà÷àþòüñÿ
îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè â òîìó ÷èñë³ çà çàáåçïå÷åííÿ
ïðîäóêòîâèìè íàáîðàìè ïðîòÿãîì òåðì³íó ä³¿ ¿õ ïðèäàòíîñò³.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

Ë. ×åðêàøèíà
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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 49447

2 âåðåñíÿ 2016 ð.
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ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

ÏÐÎ ÖÅ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ ï³ä ÷àñ
â³äêðèòòÿ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ äðó-
ãî¿ ÷åðãè ôîíòàí³â.

«Äóæå äîáðå, ùî Êè¿â ñòàº ïðè-
âàáëèâèì òà êîìôîðòíèì ì³ñòîì.
Ìè ðàä³, ùî êîæåí äåíü ìè â³ä-
êðèâàºìî íîâ³ îá’ºêòè, ³ ìåøêàíö³
áà÷àòü, ÿê çì³íþºòüñÿ íàøå ì³ñ-
òî. Òèæäåíü òîìó ìè â³äêðèëè â³ä-
ðåìîíòîâàíèé ôîíòàí á³ëÿ Îïåð-
íîãî òåàòðó, ÿêèé íå ïðàöþâàâ 15
ðîê³â. Òàì ç’ÿâèëàñÿ ï³äñâ³òêà, òà-
êîæ âå÷îðàìè ó âèõ³äí³ äí³ â³äáó-
âàºòüñÿ ñâ³òëîìóçè÷íå øîó»,— çà-
çíà÷èâ ìåð.

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîäèâèâñÿ øîó
ôîíòàí³â òà ïîñï³ëêóâàâñÿ ç êèÿíà-
ìè, ÿê³ ç³áðàëèñÿ íà íàáåðåæí³é.
«Ìè ïðîäîâæóºìî ðîáèòè Êè¿â
á³ëüø ãàðíèì òà êîìôîðòíèì,
ñïðàâæí³ì ºâðîïåéñüêèì ì³ñòîì.
Òóò, íà Ðóñàí³âñüêîìó êàíàë³, ìè

â³äêðèâàºìî äðóãó ÷åðãó — 4 ðå-
êîíñòðóéîâàíèõ ñïîðóäè. Ïåðø³
÷îòèðè âîäîãðà¿ ìè çàïóñòèëè íà
Äåíü Êèºâà. Ùå ÷îòèðè çàïóñòè-
ìî íàâåñí³, ³ ó íàñ áóäå ïîâí³ñòþ
â³äíîâëåíèé êàñêàä ôîíòàí³â íà
Ðóñàí³âö³. Êîæíîãî âå÷îðà ñþäè
ïðèõîäÿòü ñîòí³, òèñÿ÷³ êèÿí ïî-
äèâèòèñÿ íà âîäíå øîó, ïîñëóõà-
òè ìóçèêó, â³äïî÷èòè òà ïîñï³ë-

êóâàòèñÿ ç äðóçÿìè. ß âïåâíåíèé,
ùî öåé êîìïëåêñ ñòàíå çíàêîâèì
ì³ñöåì äëÿ ñòîëèö³», — íàãîëî-
ñèâ ìåð.

Íàãàäàéìî, ùî ôîíòàí íà Ðóñà-
í³âñüêîìó êàíàë³ ïðàöþº ó ðàíêî-
â³ òà âå÷³ðí³ ãîäèíè — äî 30 âåðåñ-
íÿ. Ùîï’ÿòíèö³ òà ùîñóáîòè ç 21.30
äî 23.00 êèÿíè ìîæóòü ïîäèâèòè-
ñÿ òóò ñâ³òëîìóçè÷íå øîó �

Ï²ÄÇÅÌÍÈÉ ï³øîõ³äíèé ïåðå-
õ³ä íà ðîç³ âóëèöü Îëåíè Òåë³ãè
òà Îëüæè÷à ìàº ñòàòè âç³ðöåì
äëÿ ³íøèõ ³íâåñòîð³â. Íà öüîìó
íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ ï³ä ÷àñ

³íñïåêòóâàííÿ äîðîæí³õ îá’ºêò³â
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, îõàéí³ñòü ³ áåçïå-
êà — öå îñíîâí³ âèìîãè ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³ äî ï³äçåìíèõ ïåðå-
õîä³â, ³ ñàìå íà öå ïîâèíí³ çâåð-

òàòè óâàãó ³íâåñòîðè, ÿê³ óòðè-
ìóþòü ¿õ.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ «Êè¿â-
àâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ, ïî-
çèòèâíî â³äçíà÷èâ ùå îäèí
îá’ºêò — íà Ëóê’ÿí³âö³.

«Ðîäçèíêîþ öüîãî ïåðåõîäó º
íàíåñåíèé õóäîæí³é ðîçïèñ íà ñò³-
íàõ ³ç çîáðàæåííÿì óêðà¿íñüêèõ
ïåéçàæ³â. Öå íå ò³ëüêè â³çóàëüíî
ðîçøèðþº ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä, à
é ñòâîðþº ó ïåðåõîæèõ ïîçèòèâíèé
íàñòð³é», — ïåðåêîíàíèé Îëåê-
ñàíäð Ãóñòºëºâ.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî á³çíåñ ñòàº â³ä-
ïîâ³äàëüí³øèì. «×óäîâèé ïðè-
êëàä — ïåðåõ³ä á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
«Êëîâñüêà». Ìè ïàì’ÿòàºìî, ó ÿêî-
ìó çàíåäáàíîìó ñòàí³ â³í áóâ, ³ áà-
÷èìî, ÿêèé ïîðÿäîê òàì íàâåëà
êîìïàí³ÿ «Àòåì». Òàêèõ ïðèêëàä³â
ïîêè íåáàãàòî, îäíàê ÿ â³ðþ, ùî
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè çðîáèìî
íàøå ì³ñòî êðàñèâ³øèì ³ ÷èñò³-
øèì»,—ï³äñóìóâàâ Ãåííàä³é Ïë³ñ �

«Âåðáîâèé ãàé» â³äêðèëè ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿

ÍÀ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊ²É íàáåðåæí³é â³äêðèëè îíîâëåíèé
ïàðê «Âåðáîâèé ãàé». Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó òóò îáëàøòó-
âàëè 5000 êâ. ì ãàçîíó, ïîíàä 100 êâ. ì êâ³òíèê³â ³
1500 êâ.ì äîð³æîê,âèñàäèëè 200 êóù³â ³ 30 äåðåâ,çìîí-
òóâàëè óðíè òà ëàâè äëÿ â³äïî÷èíêó, â³äðåìîíòóâà-
ëè âåëî-äîð³æêó.

«Ùîäíÿ ìè ñòâîðþºìî çåëåíèé çàòèøîê, øóêà-
ºìî íîâ³ ï³äõîäè â îôîðìëåíí³ ì³ñüêîãî ïðîñòî-
ðó, ðåàë³çîâóþ÷è áàæàííÿ áà÷èòè ñòîëèöþ ÷èñòîþ
³ êîìôîðòíîþ. Ñàìå çà çâåðíåííÿìè êèÿí ïëàíó-
ºìî âëàøòóâàòè 58 ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â. Öüî-
ãî ðîêó âæå îíîâëåíî 18 ïàðê³â ³ ñêâåð³â, ç ÿêèõ
4 — ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. Íèí³ çàâåðøóºòüñÿ

ðåìîíò îàçè íà âóë. Ìèêîëàé÷óêà», — ïîâ³äîìèâ
êåð³âíèê ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ìèõàéëî Íàêîíå÷-
íèé.

Â³í äîäàâ, ùî íàðàç³ òðèâàº îíîâëåííÿ ïàðêó
«Þí³ñòü» (²² ÷åðãà). Çîêðåìà, òàì îáëàøòîâàíî 
600 êâ. ì íîâèõ òà 1471,2 êâ. ì ³ñíóþ÷èõ äîð³æîê ç àñ-
ôàëüòîáåòîííèì ïîêðèòòÿì, âëàøòîâàíî ñïåö³àëü-
í³ êàðìàíè ï³ä ëàâè òà óðíè. Óæå öüîãî ðîêó â ïàð-
êó âñòàíîâëÿòü íîâ³ åëåìåíòè äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷è-
êà — ³ãðîâèé êîìïëåêñ «Çàìîê ÷àð³âíèêà», äâîì³ñ-
íó ãîéäàëêó, ãîéäàëêó-áàëàíñèð, ï³ñî÷íèöþ, ïàðêî-
â³ ëàâè òà óðíè, à òàêîæ ïîäáàþòü ïðî 880 êâ. ì ãà-
çîí³â �

Ï³äçåìí³ ïåðåõîäè çì³íþþòü çîâí³øí³ñòü

Óñ³ 12 ôîíòàí³â íà Ðóñàí³âñüêîìó êàíàë³ çàïðàöþþòü
íàñòóïíî¿ âåñíè
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