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íîâèíè

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî â³äçíà÷èâ, ùî âðà-
õîâóþ÷è ïî÷àòîê îñ³ííüî-çèìî-
âîãî ïåð³îäó, îêðåìó óâàãó ñòî-
ëè÷íà âëàäà ïðèä³ëÿº ãîòîâíî-
ñò³ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè.
Çàãàëîì âæå ï³äãîòîâëåíî 380
îäèíèöü ñïåö³àëüíèõ ìàøèí,
òðàêòîð³â ³ àãðåãàò³â. Öå íîâà ³
êàï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíà òåõ-
í³êà äëÿ çèìîâîãî óòðèìàííÿ,
ðåìîíòó àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðèòòÿ, âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò, íàíåñåííÿ äîðîæíüî¿ ðîç-
ì³òêè òîùî.

Òàêîæ î÷³ëüíèê ñòîëèö³ ç ãëà-
âîþ óðÿäó îãëÿíóëè 10 íîâèõ ñó-
÷àñíèõ òðîëåéáóñ³â ËÀÇ, êîòð³
ì³ñòî îòðèìàëî çã³äíî êðåäèò-
íî¿ óãîäè ç ªÁÐÐ. «Äî ê³íöÿ ðîêó
ìàòèìåìî ùå 11 îäèíèöü. Öå ñó-
÷àñí³ òðîëåéáóñè ç íèçüêîþ ï³ä-
ëîãîþ, ÿê³ áóäóòü çðó÷íèìè äëÿ
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè»,— çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ðîçâèòîê òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó Êèºâ³,
Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ íàãîëî-
ñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ äîáóäîâè Ïî-
ä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñ-
òîâîãî ïåðåõîäó. «Âñ³ ìîñòè ó ñòî-
ëèö³ äóæå çàâàíòàæåí³. ß îá³öÿâ
æèòåëÿì Òðîºùèíè çà ñâîþ êà-
äåíö³þ öåé îá’ºêò ïîáóäóâàòè.
Çãàëüíà âàðò³ñòü ïåðåïðàâè ñòà-
íîâèòü 11 ìëðä ãðí. ²ç ö³º¿ ñóìè
4 ìëðä ãðí âêëàäåíî ðàí³øå, 7
ìëðä ãðí ùå ïîòð³áíî. Íàðàç³ ìè
âåäåìî ïåðåãîâîðè ç í³ìåöüêîþ
ñòîðîíîþ, çàëó÷èëè ¿õí³õ ôàõ³â-
ö³â, âîíè âæå âèä³ëèëè 200 òèñ.
ºâðî íà ô³íàíñîâó ³ òåõí³÷íó åêñ-
ïåðòèçó ìîñòó. Áóäåìî ðàçîì çíà-
õîäèòè ³ çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿. Àëå
ìè òàêîæ ðîçðàõîâóºìî íà ï³ä-
òðèìêó äåðæàâè, àäæå öå îäèí ç
íàéâàæëèâ³øèõ ³íôðàñòðóêòóð-
íèõ îá’ºêò³â ñòîëèö³»,— íàãîëî-
ñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó ñâîþ ÷åðãó Âîëîäèìèð Ãðîéñ-
ìàí â³äçíà÷èâ, ùî ìîñòè äëÿ Êè-

ºâà äóæå âàæëèâ³. «Ó íàñ º äåð-
æàâíèé ôîíä ðåã³îíàëüíîãî ðîç-
âèòêó. Äóìàþ, ìè ÿêèìîñü ÷èíîì
çìîæåìî çíàéòè ìåõàí³çìè, ùîá
ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâè êèÿí»,—
çàçíà÷èâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ãëàâîþ
óðÿäó Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ,
ùî ïî â³äíîøåííþ äî Êèºâà ä³º
äèñêðèì³íàö³éíà íîðìà, êîëè ç
áþäæåòó ñòîëèö³ âèëó÷àþòü 60%
ÏÄÔÎ, âîäíî÷àñ ó ³íøèõ ì³ñò —
40%. ² çàïðîïîíóâàâ ïðåì’ºðó
çíèçèòè âèëó÷åííÿ õî÷à á äî 50%
ÏÄÔÎ. «10% ÏÄÔÎ öå ïðèáëèçíî
2,5 ìëðä ãðí. Íàì ö³ ãðîø³ äóæå
ïîòð³áí³. Òàêèõ áîðã³â, ÿê ó íàñ, íå-
ìàº ó æîäíîãî ì³ñòà. Öå ñòàð³ áîð-
ãè, à ðîçðàõîâóâàòèñÿ äîâîäèòü-
ñÿ íàì. ² íàâ³òü â öèõ óìîâàõ ðå-
ìîíòóºìî äîðîãè, çàêóïîâóºìî
òåõí³êó, âò³ëþºìî ³íôðàñòðóêòóð-
í³ ïðîåêòè. ² ìè çðîáèìî íàáà-
ãàòî á³ëüøå, ÿêùî ãðîø³ êèÿí çà-
ëèøàòèìóòüñÿ â ì³ñò³»,— íàãîëî-
ñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Ñïåöòåõí³êó ï³äãîòóâàëè 
äî ðîáîòè âçèìêó
� Ó öüîìó îñîáèñòî ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ³ ãëàâà óðÿäó

Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ïåðåâ³ðêè êîìóíàëüíîãî àâòîïàðêó

Ó æîâòí³ â ì³ñò³ 
äåìîíòóâàëè 
309 íåçàêîííèõ 
ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é

Çã³äíî ç³ çâ³òîì â³ää³ëó äåìîíòàæ³â ÊÏ

«Êè¿âðåêëàìà», ñåðåä 309 íåçàêîí-

íèõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é 90 îäè-

íèöü áóëî äåìîíòîâàíî âëàñíèêàìè.

Îòæå, ïðîòÿãîì æîâòíÿ çíåñåíî íà-

ñòóïí³ òèïè êîíñòðóêö³é ó ê³ëüêîñò³:

ëàéòïîñòåð íà ôàñàä³ — 9; òèì÷àñîâà

âèíîñíà ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ —

55; òóìáà, ùî ñòî¿òü îêðåìî — 7; ùèò,

ùî ñòî¿òü îêðåìî — 103; áàíåð — 26;

âèâ³ñêà — 24; êðîíøòåéí — 23; ëàéò-

ïîñòåð, ùî ñòî¿òü îêðåìî — 18; êîíñò-

ðóêö³¿ íà äàõó— 3; òðàíñïàðàíò-ïåðå-

òÿæêà íàä âóëèöåþ — 8; õîëäåð — 29;

ùèò íà ôàñàä³ — 4.

Ñòàíîì íà ê³íåöü æîâòíÿ â Êèºâ³ íà-

ë³÷óºòüñÿ 39682 ðåêëàìí³ êîíñòðóê-

ö³¿ ð³çíèõ òèï³â, ñåðåä ÿêèõ ùèò³â, ùî

ñòîÿòü îêðåìî, òà ëàéòïîñòåð³â, ùî

ñòîÿòü îêðåìî,—8321 îäèíèöÿ.Ó ñâîþ

÷åðãó,80% ùèò³â,ùî ñòîÿòü îêðåìî,íà-

ëåæàòü 10 îïåðàòîðàì ³ç 101,ùî ïðåä-

ñòàâëåí³ â ñåãìåíò³ ðèíêó çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè; ³ç 2086 ëàéòïîñòåð³â, ùî

ñòîÿòü îêðåìî, 94% êîíñòðóêö³é íà-

ëåæàòü 7 îïåðàòîðàì ³ç 50 ïðåäñòàâ-

ëåíèõ ó öüîìó ñåãìåíò³.

Íàãàäàéìî, ùî çâ³òí³ñòü ïðî ðî-

áîòó ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» âñ³ îõî÷³ ìî-

æóòü îòðèìàòè çà ïîñèëàííÿì

http://www.kievreklama.kiev.ua/2016rik/.

Òàêîæ íà ñàéò³ ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà»

ìîæíà ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü ò³º¿ ÷è

³íøî¿ ðåêëàìíî¿ êîíñòðóêö³¿ (http://db.

kievreklama. kiev. ua/db/rz. dll) ³ äîëó-

÷èòèñÿ äî ïðîåêòó «ß ³íñïåêòîð».

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ñîö³àëüí³ ïðîäóêòîâ³
ÿðìàðêè

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó ï’ÿòè ðàéîíàõ çà ³í³-

ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â³äáóëèñÿ ñîö³àëüí³

ÿðìàðêè, äå ïðèäáàòè ïðîäóêòè ìîæ-

íà áóëî ìàéæå çà ¿õíüîþ ñîá³âàðò³ñ-

òþ. Ñòîëè÷íà âëàäà âæå îòðèìàëà ÷è-

ìàëî ñõâàëüíèõ â³äãóê³â â³ä êèÿí, òî-

ìó ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðîäîâæèòè òà-

êó ïðàêòèêó é íàäàë³. Â³äòàê, ÷åðãî-

âèé åòàï ÿðìàðê³â â³äáóäåòüñÿ â ñóáî-

òó, 5 ëèñòîïàäà, îäíî÷àñíî â ï’ÿòè

ðàéîíàõ Êèºâà. Çîêðåìà â Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó — íà âóëèö³ Âàñèëüê³âñüê³é,

10-20, ó Äàðíèöüêîìó— íà âóëèö³ Ðå-

âóöüêîãî, â Îáîëîíñüêîìó — íà Îáî-

ëîíñüêîìó ïðîñïåêò³, 21-35, â Ïå÷åð-

ñüêîìó — íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 15, ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóëèö³ Òàòàð-

ñüê³é, 32-38.

Òðèâàòèìóòü îñ³íí³ ñîö³àëüí³ ÿð-

ìàðêè â íàéçðó÷í³øèé äëÿ ïîêóïö³â

÷àñ — ç 8.00 äî 16.00.

Ñîö³àëüí³ ÿðìàðêè—öå ò³ëüêè ÷àñ-

òèíà ä³é ì³ñüêî¿ âëàäè íà ï³äòðèìêó

êèÿí, çîêðåìà ³ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ.

Íàãàäàºìî, ùî íà ÿðìàðêàõ íàéð³ç-

íîìàí³òí³øèé àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿:

êðóïè, õë³á, îâî÷³, ì’ ÿñî, ÿéöÿ, ðèáà,

ìîëîêîïðîäóêòè,ìåä,öóêîð,îë³ÿ, êîí-

ñåðâîâàí³ âèðîáè òîùî.
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ç ïðåì'ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Âîëîäèìèðîì Ãðîéñìàíîì ïåðåâ³ðèëè ñòàí ãîòîâíîñò³ ñïåöòåõí³êè ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð"
äî ðîáîòè â çèìîâèé ïåð³îä

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì 
ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Âîëîäèìèðîì
Ãðîéñìàíîì â³äâ³äàëè òðîëåéáóñíå äåïî ¹ 1 
³ îãëÿíóëè òåõí³êó «Êè¿âàâòîäîðó», ùî ïðàöþâà-
òèìå â ì³ñò³ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä, à òàêîæ
íîâ³ òðîëåéáóñè «Êè¿âïàñòðàíñó».

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади директора Департаменту інформаційно�комунікаційних
технологій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1021 від 28 жовтня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер�
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По�
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего�
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777, вра�
ховуючи протокол № 2 Комітету з конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу Кон�
курсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Департаменту інформа�
ційно�комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 17 жовтня 2016 року:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-

êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Óòâîðèòè Êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³é-

íèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) òà çàòâåðäèòè ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä,

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âèçíà÷èòè, ùî Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³¿â-

íà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà

ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåð-

ñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) âèêîíóº ôóíêö³¿ àäì³í³ñòðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó íà ïîñàäó äèðåêòî-

ðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ

òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà Äåïàð-

òàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíî-

ëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),

ùî äîäàþòüñÿ.

5. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³î-

íàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é

òà ×åðêàñüêèõ îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî

îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà óìîâè éîãî ïðîâåäåí-

íÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî

ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî âèäàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова
В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
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директора Департаменту інформаційно�комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Керівник апарату
В. Бондаренко

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ 
Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷

êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

ÏË²Ñ 
Ãåííàä³é Âîëîäèìèðîâè÷

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
çàñòóïíèê ãîëîâè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

ÃÐÈÖÅÍÊÎ 
Îëåêñ³é Àíàòîë³éîâè÷

ïðåäñòàâíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ
«Àâòîìàéäàí»

ÇÀÄÅÐÅÉÊÎ 
Àíäð³é ²âàíîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÊÎÇËÎÂÑÜÊÈÉ 
Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷

ïðåäñòàâíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ì³æíàðîäíà ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ «Ðàäè ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè»

ÌÎÑÊÀËÜ 
Äåíèñ Äåíèñîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ 
Âîëîäèìèð Åäóàðäîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÎÊÎÏÍÈÉ 
Îëåêñ³é Þð³éîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÎË²ÉÍÈÊ 
Â³ðà Äìèòð³âíà

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ – íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàïîá³ãàííÿ
òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ
êîðóïö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÑÒÅÊËÅÍÜÎÂÀ 
Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà

çàñòóïíèê êåð³âíèêà àïàðàòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç
ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÒÀÐÀÍÎÂ 
Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ßÊÎÂËªÂÀ 
Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-

êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî Äåïàðòàìåíòîì, îñ-

íîâíèìè çàâäàííÿìè ÿêîãî º: çàáåçïå÷åííÿ

ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ³íôîð-

ìàòèçàö³¿, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì òà òåõ-

íîëîã³é, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, çàõèñòó ³í-

ôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ðåã³î-

íàëüíèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â,

ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà íà òåðè-

òîð³¿ ì. Êèºâà; ñòâîðåííÿ, âïðîâàäæåííÿ, çà-

áåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ

òà ìîäåðí³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü

äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³, â³äêðèòîñò³ òà

ïðîçîðîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-

äè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êè-

ºâ³ (ðîçâèòîê åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ); ñòâî-

ðåííÿ, ðîçâèòîê òà çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìàö³é-

íî¿ áåçïåêè ºäèíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòî-

ðó ì. Êèºâà ç ìåòîþ íàäàííÿ â åëåêòðîíí³é

ôîðì³ êîìïëåêñó àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ³íøèõ

ïîñëóã äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, îðãà-

í³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ; çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà

âèêîíàííÿ êîìïëåêñó îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ

çàõîä³â, íåîáõ³äíîãî äëÿ êîîðäèíàö³¿ òà çä³éñ-

íåííÿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³

îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.

Êèºâà, ó ñôåð³ ³íôîðìàòèçàö³¿, òåëåêîìóí³êà-

ö³éíèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³é, åëåêòðîííîãî óðÿ-

äóâàííÿ, çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ ³ âè-

êîðèñòàííÿ ðåã³îíàëüíèõ åëåêòðîííèõ ³íôîð-

ìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî

ñóñï³ëüñòâà:

íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãà-

í³çàö³þ òà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåí-

òó;

ñïðèÿº ñòâîðåííþ íàëåæíèõ óìîâ ïðàö³ ó Äå-

ïàðòàìåíò³;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò;

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ï³äðîçä³ëè Äå-

ïàðòàìåíòó, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â,

ðîçïîä³ëÿº ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè ì³æ çàñòóï-

íèêàìè äèðåêòðà Äåïàðòàìåíòó êåð³âíèêàìè

ï³äðîçä³ë³â, ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè Äåïàðòàìåí-

òó;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-

ìó ãîëîâ³ ïðîåêòè êîøòîðèñ³â òà øòàòíîãî

ðîçïèñó Äåïàðòàìåíòó â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó;

ïëàíóº òà çàáåçïå÷óº àâòîìàòèçàö³þ ä³ÿëü-

íîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é:

óïðàâëÿº òà çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà ñòàíîì

áåçïåêè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì òà

òåõíîëîã³é, äàíèõ òà ³íôîðìàö³¿, ùî öèðêóëþº òà

îáðîáëÿºòüñÿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³ÿõ òà Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³;

çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó, âïðîâàäæåííÿ òà ï³ä-

òðèìêó çàõîä³â ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôîðìàö³éíî-êî-

ìóí³êàö³éíèìè ñèñòåìàìè òà òåõíîëîã³ÿìè, âêëþ-

÷àþ÷è çàêóï³âë³, ðîçïîä³ë òà óïðàâë³ííÿ ïðî-

ãðàìíèìè ð³øåííÿìè òà àïàðàòíèì çàáåçïå-

÷åííÿì;

ïëàíóº ðîáîòó Äåïàðòàìåíòó, âíîñèòü ïðî-

ïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ïëàí³â ðîáîòè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè â ìåæàõ çàòâåð-

äæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîøòîðèñó

Äåïàðòàìåíòó òà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü çà ¿õ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ;

âæèâàº çàõîä³â äî óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çà-

ö³¿ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè Äåïàð-

òàìåíòó;

çâ³òóº ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðî

âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Äåïàðòàìåíò çàâäàíü;

âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, îð-

ãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ:

ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ó ïî-

ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè, ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó;

ä³º â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåíòó áåç äîâ³ðåíîñò³,

ïðåäñòàâëÿº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Äåïàð-

òàìåíò ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³ä-

ðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿), ç ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè

îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâà-

ìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè â Óêðà¿í³ òà çà

¿¿ ìåæàìè, óêëàäàº â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåíòó äî-

ãîâîðè (óãîäè), âèäàº äîðó÷åííÿ:

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó

óïðàâë³ííÿ çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº äèñ-

öèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ;

ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ç ïè-

òàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Äåïàðòà-

ìåíòó;

çàáåçïå÷óº äîòðèìàíèì ïðàö³âíèêàìè Äå-

ïàðòàìåíòó ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîç-

ïîðÿäêó òà âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè:

çàáåçïå÷óº êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ ïèòàíü ðî-

áîòè ç êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ï³äïîðÿäêîâàí³

Äåïàðòàìåíòó, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíî-

ñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåí-

íÿ ¿õ êåð³âíèê³â. Â³äïîâ³äàº çà ï³äãîòîâêó, ñâîº-

÷àñíå ïîãîäæåííÿ òà óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ç äè-

ðåêòîðàìè ï³äïîðÿäêîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çä³éñ-

íþº àíàë³ç âèêîíàííÿ óìîâ òà ïîêàçíèê³â óêëà-

äåíèõ êîíòðàêò³â ç êåð³âíèêàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ,

âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ òà ðî-

ç³ðâàííÿ êîíòðàêò³â;

çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åí³ çàêî-

íîì.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè â³ä 06 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 292 «Äåÿê³

ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ó

2016 ðîö³» ïîñàäîâèé îêëàä äèðåêòîðà Äåïàð-

òàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíî-

ëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ñêëàäàº 6892 ãðí 00 êîï.

Äèðåêòîðó Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-

êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âñòàíîâëþþòüñÿ íàäáàâ-

êè òà ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè.
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêî-

â³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà-

÷åííÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþ-

ºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàò-

ò³ 35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»

ïðè ïðèçíà÷åíí³ îñîáè íà ïîñàäó äåðæàâíî¿

ñëóæáè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º

îáîâ’ÿçêîâèì. Âèïðîáóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åí-

í³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòü-

ñÿ ñòðîêîì äî øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â

êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîí-

êóðñí³é êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç

çàçíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïî-

ñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äî-

äàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî

íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñ-

òèíîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó

íà ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³-

äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷å-

íîãî Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿

ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî

îñâ³òó:

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî

çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âè-

êîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº

³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ)

ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðî-

çóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 36.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîí-

êóðñó 28.10.2016 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó — 31.10.2016 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæà-

þòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 01.11.2016 —

21.11.2016 ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà

â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì  —

22.11.2016 — 24.11.2016 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éî-

ãî ðåçóëüòàò³â — 25.11.2016 ðîêó;

6) ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òà âèçíà-

÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â — 29.11.2016 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðå-

çóëüòàò³â — 02.12.2016:

8) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóð-

ñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðó-

ãîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà —

02.12.2016 ðîêó;

9) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó —

05.12.2016 ðîêó.

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äè-

ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³-

êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî — âîñüìîãî

åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áóòè çì³íåí³, ïðî ùî

êîíêóðñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôî-

íó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íà-

äàº äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó

Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³¿âíà, íà÷àëüíèê â³ä-

ä³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿ ïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-74-69.

àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè kadró@kma.gov.ua

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³

Çàãàëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà

Ïðèñâîºíî ñòóï³íü, âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìà-

ã³ñòðà.

2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè

êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðî-

áîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³

íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.

3. Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Â³ëüíå

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà

Âèùà îñâ³òà.

2. Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Çíàííÿ:

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ðàòèô³êîâàíèõ Óêðà-

¿íîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

Êîíâåíö³¿ ïðî ê³áåðçëî÷èíí³ñòü â³ä 23.11.2001

¹ETSN 185;

Äèðåêòèâè ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ãà Ðà-

äè â³ä 11.03.1996 ¹ 96/9/ÑÑ «Ïðî ïðàâîâèé çà-

õèñò áàç äàíèõ».

çàêîí³â Óêðà¿íè:

«Ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè»;

«Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»;

«Ïðî åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ»;

«Ïðî åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè òà åëåêòðîííèé

äîêóìåíòîîá³ã»;

«Ïðî ³íôîðìàö³þ»;

«Ïðî Êîíöåïö³þ Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ³í-

ôîðìàòèçàö³¿»;

«Ïðî Íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó ³íôîðìàòèçàö³¿»;

«Ïðî Îñíîâí³ çàñàäè ðîçâèòêó ³íôîðìàö³é-

íîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³ ïà 2007-2015 ðîêè»;

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»;

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»;

«Ïðî çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíî-òå-

ëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ»;

«Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»;

«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³».

Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 27.09.99

¹ 1229/99 «Ïðî Ïîëîæåííÿ ïðî òåõí³÷íèé çà-

õèñò ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³».

ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:

â³ä 08.10.97 ¹ 1126 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Êîíöåïö³¿ òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â

Óêðà¿í³»;

â³ä 04.02.98 ¹ 121 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðå-

ë³êó îáîâ’ÿçêîâèõ åòàï³â ðîá³ò ï³ä ÷àñ ïðîåêòó-

âàííÿ, âïðîâàäæåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çàñîá³â ³í-

ôîðìàö³¿»;

â³ä 16.02.98 ¹ 160 «Ïðî çàõîäè ùîäî ïîñè-

ëåííÿ êîíòðîëþ çà îá´ðóíòîâàí³ñòþ ïðîåêò³â

³íôîðìàòèçàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè»;

â³ä 31.08.98 ¹ 1352 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ëîæåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ Íàö³î-

íàëüíî¿ ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿»;

â³ä 16.11.98 ¹ 1815 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ðÿäêó ëîêàë³çàö³¿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â (ïðî-

ãðàìíèõ çàñîá³â) äëÿ âèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿»:

â³ä 18.12.2001 ¹ 1702 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ãàëóçåâî¿

ïðîãðàìè ³ ïðîåêòó ³íôîðìàòèçàö³¿»;

â³ä 13.03.2002 ¹ 281 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ çà-

õèñòó ³íôîðìàö³¿, îõîðîíà ÿêî¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ

äåðæàâîþ»;

â³ä 25.07.2002 ¹ 1048 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèì åêñïåðòèçè Íàö³îíàëüíî¿

ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ ³à îêðåìèõ ¿¿ çàâäàíü

(ïðîåêò³â)»;

â³ä 10.09.2003 ¹ 1433 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì

â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè»;

â³ä 04.03.2004 ¹ 253 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ðÿäêó ëåãàë³çàö³¿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì â îð-

ãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè»;

â³ä 29.03.2006 ¹ 373 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðà-

âèë çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â ³íôîð-

ìàö³éíèõ, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òà ³íôîðìàö³é-

íî-òåëåêîìó í³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ»;

â³ä 11.04.2012 ¹ 295 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðà-

âèë íàäàííÿ òà îòðèìàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ

ïîñëóã»;

â³ä 18.07.2012 ¹ 670 «Äåÿê³ ïèòàííÿ åëåê-

òðîííî¿ âçàºìîä³¿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè»;

â³ä 28.11.2012 ¹ 1134 «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ

Íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ³íäèêàòîð³â ðîçâèòêó ³í-

ôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà»;

â³ä 03.01.2013 ¹ 13 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ðÿäêó âåäåííÿ ªäèíîãî äåðæàâíîãî ïîðòàëó

àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã».

ðîçïîðÿäæåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:

â³ä 21.02.2001 ¹ 54-ð «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

äåðæàâíèõ çàìîâíèê³â ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ³

ïðîåêò³â ³íôîðìàòèçàö³¿»;

â³ä 13.12.2001 ¹ 572-ð «Ïðî ô³íàíñóâàí-

íÿ çàõîä³â ùîäî êðèïòîãðàô³÷íîãî òà òåõí³÷-

íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, îõîðîíà ÿêî¿ çàáåç-

ïå÷óºòüñÿ äåðæàâîþ â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà»;

â³ä 15.05.2002 ¹ 247-ð «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Êîíöåïö³¿ ëåãàë³çàö³¿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ òà áîðîòüáè ç íåëåãàëüíèì éîãî âèêîðèñ-

òàííÿì»;

â³ä 13.12.2010 ¹ 2250-ð «Ïðî ñõâàëåííÿ Êîí-

öåïö³¿ ðîçâèòêó åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ â Óêðà-

¿í³»;

â³ä 26.09.2011 ¹ 1014-ð «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðîç-

âèòêó åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»;

â³ä 28.12.2011 ¹ 1363-ð «Ïèòàííÿ âïðîâà-

äæåííÿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè»;

â³ä 05.09.2012 ¹ 634-ð «Ïðî ñõâàëåííÿ

Êîíöåïö³¿ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ³í-

ôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿

äåðæàâíèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðå-

ñóðñ³â»;

â³ä 15.05.2013 ¹ 386-ð «Ïðî ñõâàëåííÿ Ñòðà-

òåã³¿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà â

Óêðà¿í³»;

â³ä 11.07.2013 ¹ 517-ð «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ñòâî-

ðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòå-

ìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ äåðæàâíèõ åëåêòðîí-

íèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â»;

â³ä 11.09.2013 ¹ 718-ð «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ïëàíó çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ ªäèíîãî äåð-

æàâíîãî ïîðòàëó àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã».

â³äîì÷èõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â:

íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä

06.09.2013 ¹ 1271 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ìåòîäè-

êè ôîðìóâàííÿ ³íäèêàòîð³â ðîçâèòêó ³íôîðìà-

ö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà»

íàêàçó Àäì³í³ñòðàö³¿  Äåðæñïåöçâ’ÿçêó

Óêðà¿íè â³ä 26.03.2007 ¹ 45, çàðåºñòðîâà-

íîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 10.04.2007

çà ¹ 320/13587 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿä-

êó îíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíèõ ïðîãðàìíèõ çà-

ñîá³â, ÿê³ ìàþòü ïîçèòèâíèé åêñïåðòíèé

âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè äåðæàâíî¿ åêñ-

ïåðòèçè â ñôåð³ òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîð-

ìàö³¿»;

íàêàçó Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæñïåöçâ’ÿçêó Óêðà-

¿íè â³ä 10.04.2008 ¹ 94. çàðåºñòðîâàíîãî â

Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 07.07.2008 çà

¹ 603/15294 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó êî-

îðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-

äè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îð-

ãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ ç ïè-

òàíü çàïîá³ãàííÿ, âèÿâëåííÿ òà óñóíåííÿ íàñë³ä-

ê³â íåñàíêö³îíîâàíèõ ä³é ùîäî äåðæàâíèõ ³í-

ôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â â ³íôîðìàö³éíèõ, òåëå-

êîìóí³êàö³éíèõ òà ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³-

êàö³éíèõ ñèñòåìàõ»;

íàêàçó Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæñïåöçâ’ÿçêó Óêðà-

¿íè â³ä 02.12.2014 ¹ 660, çàðåºñòðîâàíîþ â Ì³-

í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.01.2015 çà

¹ 90/26535 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó îö³í-

êè ñòàíó çàõèùåíîñò³ äåðæàâíèõ ³íôîðìàö³é-

íèõ ðåñóðñ³â â ³íôîðìàö³éíèõ, òåëåêîìóí³êàö³é-

íèõ òà ³íôîðìàï³éíî-òåëåêîìóï³êàö³éíèõ ñèñ-

òåìàõ»;

íàêàçó ÄÑÒÑÇ² ÑÁ Óêðà¿íè â³ä 23.02.2002 ¹ 9,

çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà-

¿íè 13.03.2002 çà ¹ 245/6533 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äîçâ³ëüíèé ïîðÿäîê ïðîâå-

äåííÿ ðîá³ò ç òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ äëÿ

âëàñíèõ ïîòðåá»;

ñï³ëüíîãî íàêàçó Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæñïåö-

çâ’ÿçêó Óêðà¿íè òà Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó Óêðà-

¿íè â³ä 25.04.2007 ¹ 75/91, çàðåºñòðîâàíîãî â

Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 14.05.2007 çà

¹ 498/13765 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë ïðî-

âåäåííÿ ðîá³ò ³ç ñåðòèô³êàö³¿ çàñîá³â çàõèñòó

³íôîðìàö³¿»;

íàêàçó Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæñïåöçâ’ÿçêó Óêðà-

¿íè â³ä 16.05.2007 ¹ 93, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³-

í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 16.07.2007 çà

¹ 820/14087 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ

ïðî äåðæàâíó åêñïåðòèçó â ñôåð³ òåõí³÷íîãî çà-

õèñòó ³íôîðìàö³¿»;

íàêàçó Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæñïåöçâ’ÿçêó Óêðà-

¿íè â³ä 16.05.2007 ¹ 86, çàðåºñòðîâàíîãî â

Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 04.06.2007 çà

¹ 577/13844 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåí-

íÿ ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ñòàíîì òåõ-

í³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíî-

ñò³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³íîçåìíèõ ³íñïåêö³é-

íèõ ãðóï»;

íàêàçó Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæñïåöçâ’ÿçêó Óêðà-

¿íè â³ä 16.05.2007 ¹ 87. çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³-

í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 10.07.2007 çà

¹ 785/14052 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ

ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ñòàíîì òåõí³÷íîãî

çàõèñòó ³íôîðìàö³¿».

³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó äàí³é ñôå-

ð³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ.

3. Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ ó ñôåðàõ ðåàë³çàö³¿ äåð-

æàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ³íôîðìàö³éíî-êîìó-

í³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êè-

ºâà, óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâà-

ìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî-êî-

ìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ùî íàëåæàòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà, îðãàí³çàö³¿ ¿õ êàäðîâîãî, ìà-

òåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà ìåòîäè÷íîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ, ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çà-

êëàä³â ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíî-

ëîã³é íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, çàáåçïå÷åííÿ

âèêîíàííÿ àêò³â çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, äåð-

æàâíèõ ñòàíäàðò³â, íîðìàòèâ³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³é-

íèõ òåõíîëîã³é. Âì³ííÿ íà ïðàêòèö³ çàñòîñîâó-

âàòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó âêàçàíèõ ñôå-

ð³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàáóò³ ïðîôåñ³éí³

³ çíàííÿ.

4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³-

êàö³éíèõ òåõíîëîã³é íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.

5. Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëî-

ã³é

Êîðèñòóâà÷ ÏÊ: îô³ñí³ ïðîãðàìè (MSOffice

àáî éîãî àíàëîãè), ïðîãðàìè äëÿ êîðèñòóâàí-

íÿ ìåðåæåþ Internet.

6. Ë³äåðñòâî

1) âåäåííÿ ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â;

2) âì³ííÿ îá´ðóíòîâóâàòè âëàñíó ïîçèö³þ;

3) äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â

7. Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

1) âì³ííÿ âèð³øóâàòè êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ;

2) åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè (ó òî-

ìó ÷èñë³ ô³íàíñîâ³ ³ ìàòåð³àëüí³);

3) àíàë³ç äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ïëàíóâàííÿ

çàõîä³â ç ¿¿ ðåàë³çàö³¿;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè

³íôîðìàö³¿;

5) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ïðè áàãàòîçàäà÷íîñò³;

6) âñòàíîâëåííÿ ö³ëåé, ïð³îðèòåò³â òà îð³ºí-

òèð³â.

8. Êîìóí³êàö³¿ òà âçàºìîä³ÿ

1) âì³ííÿ åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ïóáë³÷íèõ

âèñòóï³â;

2) ñï³âïðàöÿ òà íàëàãîäæåííÿ ïàðòíåðñüêî¿

âçàºìîä³¿;

3) â³äêðèò³ñòü

9. Âïðîâàäæåííÿ çì³í

1) ðåàë³çàö³ÿ ïëàíó çì³í;

2) çäàòí³ñòü ï³äòðèìóâàòè çì³íè òà ïðàöþâà-

òè ç ðåàêö³ºþ íà íèõ;

3) îö³íêà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåíèõ çì³í

10. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè òà ïåð-

ñîíàëîì

1) îðãàí³çàö³ÿ ³ êîíòðîëü ðîáîòè;

2) óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè;

3) óïðàâë³ííÿ ÿê³ñíèì îáñëóãîâóâàííÿì;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³ òà êåðóâàòè

êîìàíäîþ;

5) ìîòèâóâàííÿ;

6) îö³íêà ³ ðîçâèòîê ï³äëåãëèõ;

7) âì³ííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â
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Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови від 24 жовтня 2016 року 

№ 992 «Про оголошення конкурсів на зайняття вакантних 
посад державної служби категорії «Б»

Розпорядження № 1005 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер�

жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По�
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего�
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 
06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè â³ä 24 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 992, òàê³ çì³íè:

1.1 Ïóíêò 2. Çàãàëüíèõ âèìîã ðîçä³ëó Âèìî-

ãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â

òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè

êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðî-

áîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³

íå ìåíøå äâîõ ðîê³â».

1.2 Ïóíêò 4 Ñïåö³àëüíèõ âèìîã ðîçä³ëó Âèìî-

ãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â

òàê³é ðåäàêö³¿:

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè ç ³íñòèòóòàìè ãðîìàäñüêîãî

ñóñï³ëüñòâà â ì. Êèºâ³».

2. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà íà÷àëü-

íèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü

âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè óïðàâ-

ë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè

îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà

ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíèõ ðîçïî-

ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 992, òàê³ çì³íè:

2.1. Ïóíêò 2 Çàãàëüíèõ âèìîã ðîçä³ëó Âèìî-

ãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â

òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè

êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðî-

áîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³

íå ìåíøå äâîõ ðîê³â».

2.2. Ïóíê³ 1 Ñïåö³àëüíèõ âèìîã ðîçä³ëó Âèìî-

ãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â

òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà þðèäè÷íà íå íèæ÷å ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà».

Голова
В. Кличко

11 Îñîáèñò³ñí³ êîìïåòåíö³¿

1) àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³;

2) äèñöèïë³íà ³ ñèñòåìí³ñòü;

3) ³ííîâàö³éí³ñòü òà êðåàòèâí³ñòü;

4) ñàìîîðãàí³çàö³ÿ òà îð³ºíòàö³ÿ íà ðîçâèòîê;

5) äèïëîìàòè÷í³ñòü òà ãíó÷ê³ñòü;

6) íåçàëåæí³ñòü òà ³í³ö³àòèâí³ñòü;

7) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про проведення 10.11.2016 пленарного засідання 
II сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 1025 від 31 жовтня 2016 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки�
ївської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міс�
та Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого нака�
зом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Ïðîâåñòè 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó î 10.00

ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè VIII ñêëèêàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,

4-é ïîâåðõ).

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñ-

íèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-

áåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàð-

íîãî çàñ³äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII

ñêëèêàííÿ.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðà-

ö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Київський міський голова

В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови від 24 жовтня 2016 року № 991 
«Про оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «В» у апараті виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 1006 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер�

жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По�
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего�
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó

êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóï-

íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâ-

íîâàæåíü Ñàãàéäàêà ². Â. óïðàâë³ííÿ êîíòðîëü-

íî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»), çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24 æîâòíÿ

2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð»

1.2. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

1.3. Ïóíêò 4 ðîçä³ëó Ñïåö³àëüí³ âèìîãè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

2. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà íà÷àëü-

íèêà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå-

÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-

ñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ

êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóï-

íèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»), çàòâåðäæåíèõ ðîçïî-

ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

2.1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð»

2.2. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

2.3. Ïóíêò 4 ðîçä³ëó Ñïåö³àëüí³ âèìîãè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

3. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñ-

òà â³ää³ëó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç³ ñïåö³àëüíî óïîâ-

íîâàæåíèìè ñóá’ºêòàìè ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóï-

ö³¿ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåí-

íÿ êîðóïö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»), çàòâåðäæåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

3.1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð»

3.2. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

4. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàé-

íÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ä-

ä³ëó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îð-

ãàíàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâî-

îõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâî-

ïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»)

(2 ïîñàäè), çàòâåðäæåíèõ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-

ëîâîþ â³ä 24 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

4.1. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

4.2. Ïóíêò 4 ðîçä³ëó Ñïåö³àëüí³ âèìîãè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

5. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³à-

ë³ñòà â³ää³ëó îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðà-

òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), (êà-

òåãîð³ÿ «Â»), çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24 æîâòíÿ 2016

ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

5.1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà 

Âèùà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð»

5.2. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè 

Íå ïîòðåáóº»

5.3. Ïóíêò 4 ðîçä³ëó Ñïåö³àëüí³ âèìîãè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè 

Íå ïîòðåáóº»

6. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³à-

ë³ñòà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷-

íî¿ ³íôîðìàö³¿ óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíîãî çà-

áåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»), çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24 æîâòíÿ

2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

6.1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð»

6.2. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

6.3. Ïóíêò 4 ðîçä³ëó Ñïåö³àëüí³ âèìîãè âèêëàñ-

òè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

7. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàé-

íÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà

â³ää³ëó îïðàöþâàííÿ ïðîåêò³â àêò³â Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) þðèäè÷íîãî

óïðàâë³ííÿ àïàðàòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàòâåð-

äæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè â³ä 24 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

7.1. Íàçâó Óìîâ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíò-

íî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îïðàöþ-

âàííÿ ïðîåêò³â àêò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»)»

7.2. Ïóíêò 1 Çàãàëüíèõ âèìîã ðîçä³ëó Âèìî-

ãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, âèêëàñòè â

òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà þðèäè÷íà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêà-

ëàâð»

8. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîã äî ïðîôåñ³éíî¿ êîì-

ïåòåíòíîñò³ Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàé-

íÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà

â³ää³ëó çàêîíîïðîåêòíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè

þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (2 ïîñàäè) (êàòå-

ãîð³ÿ «Â»), çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24 æîâòíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 991, âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà þðèäè÷íà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð»

9. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³à-

ë³ñòà â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó ñòàíó çàõèñòó ³íòåðå-

ñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ñóäàõ

çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»), çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 24 æîâòíÿ

2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

9.1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà þðèäè÷íà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêà-

ëàâð»

9.2. Ïóíêò 4 ðîçä³ëó Ñïåö³àëüí³ âèìîãè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Áàæàíî ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ç ïèòàíü ïðåäñòàâ-

íèöòâà ³íòåðåñ³â â ñóäàõ çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿,

à òàêîæ â ³íøèõ óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ òîùî»

10. Óíåñòè äî Óìîâ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàé-

íÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåê-

òîðó ðåæèìíî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè àïàðàòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Â»), çàòâåð-

äæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè â³ä 24 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 991, òàê³ çì³íè:

10.1. Ïóíêò 1 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Îñâ³òà

Âèùà, ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð»

10.2. Ïóíêò 2 ðîçä³ëó Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿

êîìïåòåíòíîñò³ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº»

10.3. Ïóíêò 4 ðîçä³ëó Ñïåö³àëüí³ âèìîãè âè-

êëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Íàÿâí³ñòü äîïóñêó äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ çà

ôîðìîþ 2, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ îõî-

ðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³»
Голова 

В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹119 (4889)

5

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України щодо впровадження державного

свята — Дня української вишиванки
Рішення Київської міської ради № 176/1180 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 92 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», За�
кону України «Про столицю України — місто�герой Київ» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 6.10.2016 ¹ 176/1180

ЗВЕРНЕННЯ 
до Верховної Ради України

Â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíèõ ñâÿò º îäíèì ç ÷èííè-

ê³â êîíñòðóþâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà

ñóñï³ëüíî¿ êîíñîë³äàö³¿. Äåðæàâí³ ñâÿòà äîçâî-

ëÿþòü çðîáèòè çíà÷èìèìè äëÿ ñóñï³ëüñòâà êëþ-

÷îâ³ ïîä³¿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿ òà êóëü-

òóðè. Âîíè ñïðèÿþòü àðòèêóëÿö³¿ îñíîâíèõ ñî-

ö³îêóëüòóðíèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ïð³îðèòåò³â äåðæà-

âè â ñôåð³ äåðæàâîòâîðåííÿ, â³äòâîðåííÿ òà

çáåðåæåííÿ òðàäèö³é íàðîäó. Ñï³ëüíå â³äçíà-

÷åííÿ ñâÿò º ïîòóæíèì ôàêòîðîì êîíñîë³äàö³¿

ñóñï³ëüñòâà, íàäàº ãðîìàäÿíàì â³ä÷óòòÿ ïðè-

÷åòíîñò³ äî çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ñï³ëüíîòè.

Òàê, òðàäèö³éíà óêðà¿íñüêà âèøèòà ñîðî÷êà —

âèøèâàíêà — öå íàö³îíàëüíèé ñèìâîë óêðà¿í-

ö³â, îáåð³ã íàðîäó òà íîñ³é ãåíåòè÷íîãî êîäó.

À äåíü óêðà¿íñüêî¿ âèøèâàíêè, ÿêèé ñâîãî ÷à-

ñó íîñèâ õàðàêòåð çâè÷àéíîãî ôëåøìîáó, âæå

º âñåóêðà¿íñüêèì ñâÿòîì, ÿêå ïîêëèêàíå çáå-

ðåãòè ñïîêîíâ³÷í³ íàðîäí³ òðàäèö³¿ ñòâîðåííÿ

òà íîñ³ííÿ åòí³÷íîãî âèøèòîãî îäÿãó.

Îñíîâíà ìåòà ñâÿòà — öå çáåðåæåííÿ óêðà-

¿íñüêèõ ö³ííîñòåé òà ¿õ ïîïóëÿðèçàö³ÿ ñåðåä ìî-

ëîä³ òà íàñåëåííÿ äåðæàâè çàãàëîì. Ñâÿòî íå

ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿçêîâèõ çàõîä³â, îêð³ì îäÿ-

ãàííÿ âèøèâàíêè. Õî÷à ïðîòÿãîì âñ³º¿ ³ñòîð³¿ çà-

õîäó ç ³í³ö³àòèâè ñòóäåíò³â, øêîëÿð³â, ãðîìàä-

ñüêèõ òà êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â ïðîâîäÿòüñÿ êîíöåð-

òè, õîäà, êîíêóðñè, âå÷îðíèö³, ÿðìàðêè. Ñàìå

æ ñâÿòî çàïðîøóº êîæíîãî ñâ³äîìîãî ãðîìàäÿ-

íèíà äî àáñîëþòíî ïðîñòîãî â÷èíêó — ïðîñòî

îäÿãíóòè âèøèâàíêó ³ â í³é ï³òè íà ðîáîòó ÷è íà

íàâ÷àííÿ. Ðàçîì ç òèì, òàêà ä³ÿ ìàº ãëèáîêèé

êîíòåêñò, àäæå éäåòüñÿ ïðî âèðàæåííÿ ñâîº¿ íà-

ö³îíàëüíî¿ òà ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, êóëüòóðíó

îñâ³÷åí³ñòü òà äóõîâíó ñâ³äîì³ñòü.

Âæå òðàäèö³éíî öå ñâÿòî â³äçíà÷àºòüñÿ â òðå-

ò³é ÷åòâåð òðàâíÿ.

Îäíàê âîíî äîñ³ íå íîñèòü îô³ö³éíîãî õàðàê-

òåðó.

Ó çâ’ÿçêó ç âèùåçàçíà÷åíèì ìè, äåïóòàòè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çâåðòàºìîñÿ äî äåïóòàò³â

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÿê ñóá’ºêò³â çàêîíîäàâ-

÷î¿ ³í³ö³àòèâè ç ïðîõàííÿì âïðîâàäèòè íîâå äåð-

æàâíå ñâÿòî — Äåíü óêðà¿íñüêî¿ âèøèâàíêè.

Âïðîâàäæåííÿ òàêîãî ñâÿòà ìàòèìå âàæëè-

âå ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå òà îá’ºäíóþ÷å çíà÷åí-

íÿ, ñïðèÿòèìå ï³äíåñåííþ äóõîâíî¿ ñâ³äîìîñò³

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
Київський міський голова

В. Кличко

Про створення дитячо�юнацької 
спортивної школи «Дарниця»

Рішення Київської міської ради № 175/1179 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26 Зако�

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дитячо�юнацьку спортивну школу, за�
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993, з метою забезпечен�
ня розвитку фізичної культури та спорту серед дітей Дарницького району у місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çà-

êëàä — äèòÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó øêîëó «Äàð-

íèöÿ».

2. Ïåðåäàòè äèòÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó øêî-

ëó «Äàðíèöÿ» äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîð-

òèâíî¿ øêîëè «Äàðíèöÿ».

3.3. Íàäàòè êëîïîòàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ô³-

íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ùîäî âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â íà ôóíêö³î-

íóâàííÿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè

«Äàðíèöÿ» ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò».

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü îñâ³òè ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про перейменування вулиці, проспекту та площі у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 172/1176 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним осо�
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 432/9920 «Про затвердження Поряд�
ку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у
місті Києві», враховуючи протоколи засідань комісії з питань найменувань від 31 серпня 2015 року № 5, від 27
січня 2016 року № 1 та від 03 лютого 2016 року № 2, а також з метою збереження історичного спадку територі�
альної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ, ïðîñïåêò òà ïëîùó

ó ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âó-

ëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âó-

ëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî

ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-

âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1

öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-

ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 6.10.2016 ¹ 172/1176

Перелік
вулиці, проспекту та площі, 

які перейменовуються

№
з/п Стара назва Нова назва Розташування Район

1. Вулиця Лумумби
Патріса Вулиця Іоанна Павла II від вулиці Барбюса Анрі до бульвару Дружби

Народів Печерський

2. Проспект
Возз'єднання Проспект Соборності від мосту ім. Є. О. Патона до Дарницької площі Дніпровський

3. Площа Московська Площа Деміївська

Між проспектом Голосіївським, проспектом
Лобановського Валерія, вулицею Ізюмською,
вулицею Грінченка Миколи, провулком
Лужевського Руслана, проспектом Науки

Голосіївський

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту 
рішення Київської міської ради 

«Про уточнення назв, 
перейменування вулиць та 

провулків у місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 173/1177 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої
статті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2014
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî óòî÷íåííÿ íàçâ, ïåðåé-

ìåíóâàííÿ âóëèöü òà ïðîâóëê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà

ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé

ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëå-

íàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Київський міський голова

В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про затвердження 

міської цільової програми «Управління 
об’єктами комунальної власності 

територіальної громади 
міста Києва на 2016�2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 177/1181 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини сімнадцятої стат�

ті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿

ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà íà 2016-2018 ðîêè».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò ð³øåí-

íÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³-

äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Моллер Вірі Тимофіївні 
на вул. Жамбила Жабаєва, 9 

у Шевченківському районі м. Києва 
для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 253/1257 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Моллер Вірі Тимофіївні на вул. Жамбила Жабаєва, 9 у Шевченківському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ãðîìàäÿíö³ Ìîëëåð Â³ð³ Òèìîô³¿âí³ íà âóë. Æàì-

áèëà Æàáàºâà, 9 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ ñà-

ä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî

ð³øåííÿ) (Ê-23856).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,
à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на 
розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки малому 

приватному підприємству на підставі 
власності громадянина України «Аріадна» 
на вул. Гайдара, 22 у Голосіївському районі 
м. Києва для експлуатації і обслуговування 

нежитлової будівлі 
(офісно�складських приміщень)

Рішення Київської міської ради № 243/1247 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки малому приватному підприємству на підставі власності громадянина України «Аріадна» на
вул. Гайдара, 22 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Зе�
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó íà ï³äñòàâ³

âëàñíîñò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè «Àð³àäíà» íà

âóë. Ãàéäàðà, 22 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,31 ãà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áó-

ä³âë³ (îô³ñíî-ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü) çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25513).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальному 
підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району 
м. Києва в урочищі Наталка 

в Оболонському районі м. Києва 
для створення парку «Оболонь» 

в урочищі Наталка
Рішення Київської міської ради № 244/1248 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Ки�
єва в урочищі Наталка в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе�
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-

âà â óðî÷èù³ Íàòàëêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,77 ãà; 1,59 ãà;

1,57 ãà; 14,77 ãà; 2,26 ãà; 2,01 ãà; 1,93 ãà; 3,89 ãà;

8,93 ãà; 4,65 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ïàðêó «Îáî-

ëîíü» â óðî÷èù³ Íàòàëêà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26549).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Коркунді 
Валентині Петрівні для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Карпатській, 68 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 196/1200 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При�
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян�
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíö³ Êîðêóíä³ Âàëåíòèí³ Ïåòð³âí³ äëÿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàðïàòñüê³é, 68 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ï-9403).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîðêóíä³ Âàëåíòèí³ Ïåò-

ð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0594 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:69:216:0030) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Êàðïàòñüê³é, 68 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êîðêóíä³ Âàëåíòèí³ Ïåòð³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàò-

òÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РЕМОНТНО�РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРАЇНА�РЕСТАВРАЦІЯ» на вул. Притисько�Микільській, 4/6 

у Подільському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування нежитлової будівлі з рестораном

Рішення Київської міської ради № 240/1244 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТНО�РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО «УКРАЇНА�РЕСТАВРАЦІЯ» на вул. Притисько�Микільській, 4/6 у Подільському районі м. Києва та дода�
ні документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-

ªÌÑÒÂÎ «ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß» íà âóë. Ïðè-

òèñüêî-Ìèê³ëüñüê³é, 4/6 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿

áóä³âë³ ç ðåñòîðàíîì çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25350).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Дегтярьовій Анні Сергіївні на вул. 

Свято�Георгіївській, 31 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 269/1273 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра�
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Äåãòÿðüîâ³é Àíí³ Ñåðã³¿âí³ íà âóë. Ñâÿòî-Ãå-

îðã³¿âñüê³é, 31 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про затвердження 
Міської цільової програми поліпшення 

організації підготовки громадян до військової служби, приписки
до призовної дільниці, призову на строкову військову службу,
призову військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття 

на військову службу за контрактом на 2016 — 2018 роки
Рішення Київської міської ради № 859/859 від 28 липня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статей 14, 15 Закону України «Про обо'
рону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», рішення Київської міської
ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських
цільових програм у місті Києві» (із змінами) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ïî-

ë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî

â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëü-

íèö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó,

ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³-

çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàê-

òîì íà 2016 — 2018 ðîêè (äàë³ — Ì³ñüêà ö³ëüî-

âà ïðîãðàìà), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿) ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêò³â áþäæåò³â íà

2016-2018 ðîêè ïåðåäáà÷èòè âèäàòêè íà çä³éñ-

íåííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-

ãðàìè ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðî-

ìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî ïðè-

çîâíî¿ ä³ëüíèö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó

ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ

ìîá³ë³çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà

êîíòðàêòîì íà 2016 — 2018 ðîêè, ç óðàõóâàí-

íÿì âèìîã ïóíêòó 2 ñòàòò³ 85 Áþäæåòíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3. Âèçíà÷èòè ãîëîâíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè

êîøò³â:

3.1. Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — â

çàáåçïå÷åíí³ ïåðåâåçåííÿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿

êîì³ñ³¿, ïðèçîâíèê³â ç ïðèçîâíèõ ä³ëüíèöü íà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé çá³ðíèé ïóíêò, â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ, ïðèçâàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, à òà-

êîæ ìîá³ëüíèõ ãðóï ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â â³é-

ñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â

äëÿ ðîçøóêó ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó.

3.2. Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — â çàáåçïå÷åí-

í³ ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ ãðîìàäÿí ïðèçîâíî-

ãî â³êó ï³ä ÷àñ ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³,

ïðîâåäåíí³ ÷åðãîâèõ ïðèçîâ³â íà ñòðîêîâó â³é-

ñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, êàíäèäàò³â íà â³éñüêîâó

ñëóæáó çà êîíòðàêòîì, âäîñêîíàëåíí³ ôóíêö³î-

íóâàííÿ ìåäè÷íèõ êîì³ñ³é.

3.3. Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) —

â çàáåçïå÷åíí³ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñü-

êîâî¿ ñëóæáè.

3.4. Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) — â çàáåçïå÷åíí³ òðàíñïîðòóâàííÿ

ò³ë ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà, çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ ïðî-

âåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ç ì³ñöü ¿õ

çáåð³ãàííÿ.

3.5. Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) — ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ñóáâåí-

ö³¿ â çàáåçïå÷åíí³ çàõîä³â âäîñêîíàëåííÿ îáë³-

êó ìîëîä³ ïðèçîâíîãî â³êó òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ, îíîâëåííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ òà

îáðîáêè îáë³êîâèõ äàíèõ, âäîñêîíàëåííÿ ìà-

òåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó, ðàéîííèõ ó 

ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â òà çá³ðíîãî ïóíê-

òó.

4. Â³äïîâ³äàëüíîìó âèêîíàâöþ Ì³ñüêî¿ ö³ëüî-

âî¿ ïðîãðàìè — àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî

ñòàí âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿ-

öÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

5. Ñï³ââèêîíàâöÿì Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-

ìè — ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â, Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àòó ïî-

äàâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ì³ñü-

êî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 15 ÷èñëà ïåðøîãî

ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ òà ïîñò³éíó êîì³-

ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 28.07.2016 ¹ 859/859

Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян 
до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову 

на строкову військову службу, призову військовозобов’язаних під час 
мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом 

на 2016 — 2018 роки

². ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæ-

áè, ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³,ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêî-

âîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì íà 2016 —

2018 ðîêè

II. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌ, ÍÀ ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ßÊÈÕ ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ 

Ì²ÑÜÊÀ Ö²ËÜÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè,

ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì íà 2016 — 2018 ðî-

êè (äàë³ — Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà) ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ ïðîáëåì, ùî âèíèêàþòü ïðè ïðî-

âåäåíí³ ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, çàáåçïå-

÷åííÿ âèñîêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðè ïðîâåäåíí³ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ äëÿ êîìïëåêòóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, ï³äâèùåí-

íÿ ìîá³ë³çàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é äî âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ïîñòà-

÷àííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü,

ï³äâèùåííÿ â ö³ëîìó îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó» âè-

çíà÷åíî, ùî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, Ðàäà ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,

ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî

îãëÿäó ãðîìàäÿí, ïðèçîâó ¿õ íà â³éñüêîâó ñëóæáó, â³äïðàâëåííÿ ïðèçâàíèõ îñ³á äî â³éñüêîâèõ ÷àñ-

òèí, ïðèéíÿòòÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì çîáîâ’ÿçàí³ çàáåçïå÷óâàòè ðàéîíí³ (ì³ñüê³) â³é-

ñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó, îá-

ëàäíàíèìè ïðèçîâíèìè (çá³ðíèìè) ïóíêòàìè, ìåäèêàìåíòàìè, ³íñòðóìåíòàð³ºì, ìåäè÷íèì ³ ãîñ-

ïîäàðñüêèì ìàéíîì, àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì, à òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè çä³éñíåííÿ îõîðîíè

ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà ïðèçîâíèõ ïóíêòàõ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ ïðèçîâ³â íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ ìàëè ì³ñöå ïðîáëåìè, ÿê³ ñòàâèëè ï³ä çàãðîçó âèêîíàííÿ çàâäàíü

ç ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, ïî-

ñòàâêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü,

à ñàìå:

— íèçüêà ÿâêà ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ïðè âèêëèêàõ äî ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ â³é-

ñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â;

— íåîáõ³äí³ñòü äîñòàâêè ïðèçîâíèê³â, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ òà â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ (äî

ïóíêò³â çáîðó, ì³ñüêîãî çá³ðíîãî ïóíêòó òà ³íøèõ ïóíêò³â ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îêðà¿í³

ì³ñòà ç íåäîñòàòíüîþ òðàíñïîðòíîþ ìåðåæåþ);

— íåíàëåæíà ÿê³ñòü ïðîôåñ³éíîãî ³ ìåäè÷íîãî â³äáîðó òà ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñü-

êîâî¿ ñëóæáè;

— íèçüêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí ì³ñòà Êèºâà òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ äî â³éñüêîâî¿

ñëóæáè;

— íåìîæëèâ³ñòü âèëó÷åííÿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîòðàíñïîðòíî¿ òåõí³êè äëÿ ïîòðåá Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü.

Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðèçîâó ó 2015 ðîö³ äî ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é âèêëèêàíî 57521 ãðîìàäÿíèí ïðè-

çîâíîãî â³êó, ç íèõ ïðèáóëî 10023, íå ïðèáóëî 47498. Ïî 16477 ãðîìàäÿíàõ, ùî íå ïðèáóëè äî

ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é, ïåðåäàíî ìàòåð³àëè äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðåàãóâàí-

íÿ. Íàäàíî â³äñòðî÷îê â³ä ïðèçèâó 6708 ãðîìàäÿíàì, âèçíàíî íåïðèäàòíèìè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæ-

áè 1081 ãðîìàäÿíèíà òà âèçíàíî òèì÷àñîâî íåïðèäàòíèìè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà ñòàíîì çäî-

ðîâ’ÿ 560 ãðîìàäÿí.

Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðè ïðîâåäåí³ ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìî-

á³ë³çàö³¿ çà ïîïåðåäí³ òðè ðîêè äëÿ ïðîõîäæåííÿ ì³ñüêî¿ ìåäè÷íî¿ êîì³ñ³¿ áóëî çä³éñíåíî ìåäè÷-

íå îáñòåæåííÿ òà ïåðåâåçåííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ó ê³ëüêîñò³ 57678 îñ³á ó òîìó ÷èñë³ ïî ðî-

êàõ: 2013 ð³ê — 4887 îñ³á (ïðèçîâíèê³â); 2014 ð³ê — 10749 îñ³á (ìîá³ë³çîâàíèõ); 2015 ð³ê — 42042

îñ³á (ïðèçîâíèê³â òà ìîá³ë³çîâàíèõ).

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ðîçâ’ÿçàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ïðîáëåì, ï³äâèùåííÿ

ð³âíÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè, ï³äâèùåííÿ

åôåêòèâíîñò³ òà îïåðàòèâíîñò³ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó òà ðàéîííèõ

ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó,

ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî â³äïðàâëåííÿ

ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ äî â³éñüê ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

Çàêîíîäàâ÷èì ï³ä´ðóíòÿì ðîçðîáëåííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè º:

1. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè.

2. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îáîðîíó Óêðà¿íè» (ñòàòò³ 14, 15).

3. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó».

4. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ìîá³ë³çàö³éíó ï³äãîòîâêó òà ìîá³ë³çàö³þ».

1 Ініціатор розроблення
програми

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

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа про
розроблення програми

п. 2 протоколу доручень № 25, напрацьований під час наради першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

3. Розробник програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Київський міський військовий комісаріат

5. Замовник (відповідальний виконавець)
програми

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

6 Учасники (співвиконавці) програми Київський міський військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати, Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент житлово/комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської,
міської державної адміністрації), Товариство сприяння
обороні України, Головне управління Національної поліції у м.
Києві.

7. Строк виконання програми 2016/2018 pp.

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми (для комплексних
програм)

Кошти бюджету міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми 
(тис. грн)

Всього у тому числі, за роками

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Всього, у тому числі: 
(тис. грн)

23919,2 9559,1 7148,5 7211,6

9.1. Коштів державного бюджету 
(тис. грн)

/ / / /

9.2. Коштів бюджету м. Києва 
(тис. грн)

23919,2 9559,1 7148,5 7211,6

9.3. Коштів інших джерел 
(тис. грн)

/ / / /
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5. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ 2002 ðîêó ¹ 948/2002 «Ïðî Êîíöåïö³þ äîïðèçîâíî¿

ï³äãîòîâêè ³ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³».

6. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ð³øåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 6 òðàâ-

íÿ 2015 ðîêó «Ïðî Ñòðàòåã³þ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè».

7. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 10 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1153/2008 «Ïðî Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîõî-

äæåííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè».

8. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 02 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ¹ 471/2013 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëî-

æåííÿ ïðî òåðèòîð³àëüíó îáîðîíó Óêðà¿íè».

9. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 352 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ëîæåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó ³ ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà

ïðèéíÿòòÿ ïðèçîâíèê³â íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì».

10. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 389 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ïîëîæåííÿ ïðî â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè».

11. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó ¹ 1770 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ ïîëîæåíü ïðî äîïðèçîâíó ï³äãîòîâêó ³ ïðî ï³äãîòîâêó ïðèçîâíèê³â ç â³éñüêîâî-òåõí³÷íèõ ñïå-

ö³àëüíîñòåé».

12. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1994 ðîêó ¹ 377 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ëîæåííÿ ïðî â³éñüêîâèé îáë³ê â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðèçîâíèê³â».

13. Íàêàç Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 14 ñåðïíÿ 2008 ðîêó ¹ 402 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëî-

æåííÿ ïðî â³éñüêîâî-ë³êàðñüêó åêñïåðòèçó â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè», çàðåºñòðîâàíèé â Ì³í³ñ-

òåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 17 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó çà ¹ 1109/15800.

14. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹ 520/2589 «Ïðî Ïîðÿäîê ðîçðîá-

ëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³».

III. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÒÈ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Â³äïîâ³äíî äî Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ä³¿

ïîïåðåäíüî¿ ïðîãðàìè çà ïåð³îä 2011 — 2015 ðîê³â º íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ òà îíîâëåííÿ

çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, ÿêèìè ìîæíà çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè

ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³, ïðèïèñêè äî ïðè-

çîâíèõ ä³ëüíèöü, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó.

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà íå äóáëþº ³íø³ äåðæàâí³, ì³ñöåâ³ òà ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè.

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà âè-

êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) òà îðãàíè ì³ñöå-

âîãî â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ (â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè), çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî îáîðîíó Óêðà¿íè»

(ñòàòò³ 14, 15), «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó», «Ïðî ìîá³ë³çàö³éíó ï³äãîòîâêó òà

ìîá³ë³çàö³þ» (ñòàòò³ 17, 18).

Êð³ì òîãî, ó çâ’ÿçêó ç ñèòóàö³ºþ, ÿêà ñêëàëàñÿ ó äåðæàâ³ ç ëþòîãî 2014 ðîêó, ïîâ’ÿçàíîþ ç ñå-

ïàðàòèñòñüêèìè ä³ÿìè òà ïðÿìîþ àãðåñ³ºþ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ïðîáëåìà

çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè, âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, îðãàí³çîâàíîãî ïðîâåäåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ òà íàïðàâëåííÿ äî íàâ÷àëüíèõ çáî-

ð³â, à òàêîæ ïîñòà÷àííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü.

Ìåòîþ ö³º¿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè º çàáåçïå÷åííÿ íà îñíîâ³ âèñîêî¿ âçàºìîä³¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì

òà ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè, òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè åôåêòèâíî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ òà âèêîíàííÿ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ïðèïèñêè äî ïðèçîâíèõ ä³ëü-

íèöü, ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿,

íàïðàâëåííþ íà íàâ÷àëüí³ çáîðè, ÷èì çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ïîñòàâêè îñîáîâîãî

ñêëàäó (ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ) òà òåõí³êè äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü.

IV. ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ² ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â ÒÀ ÄÆÅÐÅË 

Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ùî âèíèêàþòü ïðè ïðîâåäåíí³

ïðèçîâó, çìåíøåííÿ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó

ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ïðèáóòòÿ

ïðèçîâíèê³â äî ïðèçîâíèõ êîì³ñ³é, ïðîõîäæåííÿ íèìè ìåäè÷íî¿ êîì³ñ³¿, â³äïðàâëåííÿ ïðèçîâíè-

ê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ äî â³éñüê.

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà çàáåçïå÷èòü ðîçâ’ÿçàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ïðîáëåì øëÿõîì âèêîíàí-

íÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â çà íàñòóïíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³:

— âäîñêîíàëåííÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ìåäè÷íèõ êîì³ñ³é â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó â³é-

ñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³ òà ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àòàõ;

— ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ùîäî ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçî-

âó çà ìîá³ë³çàö³ºþ;

— çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî òà îá’ºêòèâíîãî îáë³êó ìîëîä³ ïðèçîâíîãî â³êó ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-

íèõ, à òàêîæ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå îñíàùåííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ òà îáðîáêè îáë³êîâèõ

äàíèõ;

— îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ç óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³,

ùî ï³äëÿãàþòü çàëó÷åííþ äî îïîâ³ùåííÿ;

— îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ç òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ó ïèòàííÿõ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ôàêòè÷íîãî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ïðèçîâíè-

ê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ðîçøóêó òà ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, ÿê³ â³äìîâëÿþòü-

ñÿ â³ä âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó, à òàêîæ íàäàííÿ îá’ºêòèâíèõ äàíèõ ïðî çàðåºñòðîâàíèé

àâòîòðàíñïîðò ó ìåæàõ ì. Êèºâà;

— çàáåçïå÷åííÿ òðàíñïîðòîì çàõîä³â ìîá³ë³çàö³¿ òà ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó;

— âèêîíàííÿ çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà âäîñêîíàëåííÿ âèêîíàííÿ â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî

îáîâ’ÿçêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîá³ë³çàö³¿;

— ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â ì³ñòà Êèºâà, îñ-

íàùåííÿ ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ.

Âèð³øåííÿ çàâäàíü Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè:

— âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè â³äáîðó, âèçíà÷åííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äî ïðîõîäæåííÿ ñòðî-

êîâî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;

— ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî ìåõàí³çìó ï³äãîòîâêè òà ñèñòåìè êðèòåð³¿â äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðèäàòíî-

ñò³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íèì ðîçâèòêîì, ð³âíåì îñ-

â³òè òà ìîðàëüíèìè ³ ïñèõîëîã³÷íèìè ÿêîñòÿìè;

— âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñó÷àñíó îðãàí³çàö³þ

âåäåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó, àâòîìàòèçàö³þ ïðîöåñó îáë³êó ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â òà òåõí³êè;

— ï³äâèùèòè ð³âåíü ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ ïðè-

ïèñêè ³ îðãàí³çîâàíå ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó â³éñüêîâîçî-

áîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

Âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ çàâäàíü âèìàãàº êîîðäèíàö³¿ ä³é òà âçàºìîä³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî â³éñüêîâîãî

óïðàâë³ííÿ — Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì òà ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè, òåðèòîð³-

àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

òèñ. ãðí.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на
виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: тис. грн 9559,1 7148,5 7211,6 23919,2

Бюджет м. Києва тис. грн 9559,1 7148,5 7211,6 23919,2

Проблеми Причини виникнення Шляхи розв'язання

Низька явка призовників та
військовозобов'язаних при
викликах до районних у м. Києві
військових комісаріатів

Застаріле, не сучасне ведення
військового обліку, невідповідність
даних військового обліку
реальності

Забезпечення військових комісаріатів
засобами обчислювальної техніки,
лініями зв'язку, сучасним обладнанням

Реалізація можливості швидкого
отримання інформації від територіальних
підрозділів Головного управління
Національної поліції у м. Києві фактичних
даних про місцезнаходження зазначеної
категорії громадян

Низька ефективність системи
оповіщення призовників та
військовозобов 'язаних

Підвищення організації оповіщення
призовників та військовозобов'язаних
житлово/експлуатаційними організаціями
(ЖЕО, ОСББ) та іншими установами,
відповідальними за сповіщення
військовозобов'язаних і призовників про
їх виклик у військові комісаріати 

Підвищення відповідальності керівників
установ, організацій, навчальних закладів
усіх форм власності за ведення обліку та
заходів з оповіщення призовників і
військовозобов'язаних

Недостатня обізнаність населення з
юридичних питань, пов'язаних з
військовою службою, відсутність
інформування населення про
вимоги чинного законодавства
України (права, обов'язки,
відповідальність, підстави для
відстрочки або звільнення від
призову, порядок проходження
військової служби, соціальний
захист та інше)

Організація роботи по інформуванню
населення з питань прав і обов'язків
громадян (залучення регіональних
засобів масової інформації, розміщення
інформації на єдиному веб/порталі
територіальної громади міста Києва)

Недостатній рівень військово/
патріотичного виховання молоді

Планування та проведення комплексу
заходів щодо військово/патріотичного
виховання молоді

Уникнення (ігнорування) частиною
населення виконання
конституційного обов'язку щодо
служби в Збройних Силах, інших
військових формуваннях 

Організація взаємодії з територіальними
підрозділами Головного управління Національної
поліції у м. Києві по роботі з населенням щодо
недопущення порушень законодавства у сфері
виконання військового обов'язку під час призову на
строкову військову службу та призову під час
мобілізації

Неналежна якість
професійного і
медичного відбору та
рівня підготовки
громадян до
військової служби  

Недостатній рівень підготовки
громадян до військової служби

Планування та проведення комплексу заходів щодо
підготовки молоді та військовозобов'язаних до
військової служби

Недостатній рівень оснащення
медичних комісій

Оснащення медичних комісій сучасними засобами
та обладнанням

Необхідність доставки
призовників,
військовозобов'язаних
та медичних комісій
(до пунктів збору,
міського збірного
пункту та інших пунктів
призначення)

Відсутність у Київському міському
військовому комісаріаті та
райвійськкоматах власного
службового транспорту (автобусів)

Забезпечення автотранспортом КП "Київпастранс"
для перевезення призовників,
військовозобов'язаних та медичних комісій до
пунктів збору, міського збірного пункту та інших
пунктів призначення за заявками Київського
міського військового комісаріату та
райвійськкоматів

Неможливість
вилучення достатньої
кількості
автотранспортної
техніки для потреб
Збройних Сил України
та інших військових
формувань

Відсутність достатньої кількості
типової та спеціальної
автотранспортної техніки на
підприємствах міста, необхідної
для Збройних Сил України та
інших військових формувань.
Уникнення (ігнорування) частиною
керівників підприємств виконання
військово/транспортного обов'язку
під час проведення мобілізації

Організація взаємодії з територіальними
підрозділами Головного управління Національної
поліції у м. Києві стосовно роботи з порушниками
законодавства у заходах, пов'язаних із мобілізацією,
та надання патрульною службою Національної
поліції об'єктивної бази даних про зареєстрований
автотранспорт у межах м. Києва 

Низький рівень
підготовки громадян
міста Києва та
військовозобо/
в'язаних

Недостатній рівень допризовної
підготовки громадян, відсутність
системи підготовки
військовозобов 'язаних

Проведення навчальних зборів військово/
зобов'язаних під час підготовчого періоду
мобілізаційної готовності

Ðåàë³çàö³ÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçðàõîâàíà íà ïåð³îä 2016 — 2018 ðîê³â, ùî äîçâîëèòü

ïîë³ïøèòè îðãàí³çàö³þ ï³äãîòîâêè ãðîìàäÿí äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, âäîñêîíàëèòè óìîâè ðîáîòè

â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, îðãàí³çîâàíî ïðîâîäèòè ïðèçîâ íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâ

â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ïîñòàâêè îñîáî-

âîãî ñêëàäó òà òåõí³êè äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü.

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷åí³ ç óðàõó-

âàííÿì âèìîã ïóíêòó 2 ñòàòò³ 85 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
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V. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

№ з/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Міської цільової програми Строк
вико/
нання
заходу

Співвиконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість) тис.грн

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі за
роками:

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Військово/
патріотичне
виховання молоді
та підготовка
громадян до
військової служби

Проведення науково/практичних конференцій та
настановних нарад щодо підготовки юнаків до служби в
Збройних силах Україні за участі представників Київського
міського військового комісаріату, районних у м. Києві
військових комісаріатів, Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту, Київської міської організації Товариства
сприяння обороні України

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
молодіжні та громадські об'єднання

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня
військово/
патріотичного
виховання молоді
м. Києва

2. Забезпечення за допомогою районних військових
комісаріатів проведення військово/шефської роботи між
закладами освіти столиці, військовими частинами та
військовими навчальними закладами, що розташовані на
території військового гарнізону м. Києва. Використання
навчально/матеріальної бази військових частин та
військових навчальних закладів для проведення занять із
допризовною молоддю столиці та надання допомоги щодо
виконання програми допризовної підготовки (витрати,
пов'язані з придбанням в кожний навчальний заклад
плакатів/схем будов та технічних характеристик сучасної
зброї, масогабаритних макетів автомата АКМ та інших
видів зброї та боєприпасів, що передбачені курсом
програми "Захист Вітчизни")

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

4524,0

(1 комп. /1000 грн.
всього 377,0) 
(1 макет/орієнтовно 
1 1,0 тис. грн 
всього /4147,0

1508,0 1508,0 1508,0 Підвищення рівня
підготовки
громадян до
військової служби

3. Проведення районних та міських змагань з військово/
прикладних видів спорту, конкурсів та вікторин,
присвячених Збройним силам України, серед збірних
команд закладів освіти, військово/патріотичних
організацій та клубів, системи позашкільної освіти столиці
(витрати на спортивну форму та відрядження збірної
команди столиці на фінал Всеукраїнської Спартакіади
допризовної учнівської молоді з військово/спортивного
семиборства)

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

90,0 30,0 30,0 30,0 Підготовка юнаків
для подальшого
проходження
військової служби

4. Проведення військово/спортивних змагань: "Снайпер
столиці", "Сокіл" ("Джура"), "Патріот" та фізкультурно/
патріотичного фестивалю школярів "Козацький гарт" та
участь у фіналах всеукраїнських змагань та інших заходів
військово/патріотичного виховання

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

300,0 100,0 100,0 100,0 Підготовка юнаків
для подальшого
проходження
військової служби

5. Проведення святкування визначних дат, пов'язаних з
боротьбою українського народу за незалежність та
захистом Вітчизни від загарбників, Дня Соборності
України, річниць Збройних сил України, Дня захисника
України, Дня українського козацтва, а також організація
місячників оборонно/масової та спортивної роботи

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
молодіжні та громадські об'єднання

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня
військово/
патріотичного
виховання молоді
м. Києва, поваги до
військової служби

6. Організація і здійснення військово/професійної орієнтації
та попереднього відбору кандидатів для вступу до вищих
військових навчальних закладів з числа цивільної молоді;
інформаційне забезпечення військово/професійної
орієнтації, популяризація військової служби за контрактом

2016/
2018 рр.

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
молодіжні та громадські об'єднання

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Активізація роботи
з професійної
орієнтації молоді на
опанування
військових
спеціальностей

7. Виготовлення та розміщення на міському збірному пункті, у
Київському міському військовому комісаріаті, в районних
у м. Києві військових комісаріатах, навчальних закладах
засобів наочної агітації військово/патріотичного
спрямування

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київська міська організація
Товариства сприяння обороні України,
молодіжні та громадські об'єднання

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

і Підвищення рівня
військово/
патріотичного
виховання молоді
м. Києва

8. Вдосконалення
функціонування
медичних комісій

Забезпечення військово/лікарської комісії Київського
міського військового комісаріату та районних у м. Києві
військових комісаріатів медичним інструментарієм та
господарським майном, необхідним для медичного
обстеження громадян призовного віку під час приписки до
призовної дільниці, організації та проведення чергових
призовів на строкову військову службу, призову
військовозобов'язаних за мобілізацією, прийняття на
військову службу за контрактом

2016/
2018 рр.

Департамент охорони здоров'я, Київський
міський військовий комісаріат, районні у
м. Києві військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

3779,0 2128,5 861,6 788,9 Якісне медичне
обстеження
призовної молоді та
військово/
зобов'язаних

9. Забезпечення консультативно/діагностичних центрів
районів м. Києва лабораторним обладнанням і витратними
реагентами та матеріалами для проведення обов'язкових
аналізів призовникам та військовозобов'язаним під час
проведення приписки, призову на строкову військову
службу та призову за мобілізацією, прийняття на військову
службу за контрактом

2016/
2018 рр.

Департамент охорони здоров'я, Київський
міський військовий комісаріат, районні у
м. Києві військові комісаріати o

5154,6 2329,0 1402,8 1422,8 Якісне медичне
обстеження
призовної молоді та
військово/
зобов'язаних

10. Прикріплення до лікувально/профілактичних закладів за
місцем проживання або навчання юнаків, яких визнано
такими, що потребують додаткового обстеження,
лікування (динамічного спостереження) та медичного
огляду. Посилення контролю за їх оздоровленням у період
між припискою і призовом та за . якістю диспансеризації
юнаків допризовного та призовного віку

2016/
2018 рр.

Департамент охорони здоров'я, Київський
міський військовий комісаріат, районні у
м. Києві військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Виявлення
захворювань,
лікування та
оздоровлення
призовної молоді

11. Забезпечення перевезення військово/лікарської комісії
Київського міського військового комісаріату на міський
збірний пункт та у зворотному напрямку (витрати на
перевезення)

2016/ /
2018pp.

Департамент транспортної
інфраструктури, Київський міський
військовий комісаріат

Бюджет 
м. Києва

385,3 124,7 128,3 132,3 Своєчасне
проведення
медичного огляду

' 12. Забезпечення транспортування тіл мешканців міста Києва,
загиблих під час проведення антитерористичної операції з
місць їх зберігання

2016/
2018 рр.

Департамент житлово/комунальної
інфраструктури, Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

300,0 300,0 / / Забезпечення
невідкладного
транспортування з
місць зберігання до
міста Києва

13. Забезпечення
інформаційно/
роз'яснювальних
заходів щодо
призову та
мобілізації

1. Поширення інформації щодо: 
/ соціального захисту військовослужбовців: пільги,
порядок оформлення документів; 
/ відповідальності за ухилення від призову на строкову
службу та призову за мобілізацією; військової служби за
контрактом; 
/ можливості приєднатися до загонів оборони міста,
служби в резерві 

2. Участь у заходах з поширення інформаційних,
роз'яснювальних та агітаційних матеріалів через
регіональні засоби масової інформації 

3. Створення інформаційного розділу на єдиному веб/
порталі територіальної громади міста Києва, присвяченого
питанням мобілізації, призову на строкову військову
службу та військової служби за контрактом, територіальної
оборони міста Києва

2016/
2018 рр.

Київський міський військовий комісаріат,
районні у м. Києві військові комісаріати,
Департамент соціальної політики,
Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) 

Управління інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації апарату
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

Не потребує
фінансування

Боротьба з
інформаційною
війною, що
підриває
обороноздатність
країни. Зменшення
кількості
призовників та
військово/
зобов'язаних, які
ухиляються від
призову на
військову службу

14. Вдосконалення
обліку молоді
призовного віку та
військово/
зобов'язаних,
оновлення
обладнання для
зберігання та
обробки облікових
даних

Створення захищених ліній електронного зв'язку між
Київським міським військовим комісаріатом та районними
у м. Києві військовими комісаріатами: 
/ підключення до Інтернету

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат

Бюджет 
м. Києва

258,2 117,4 70,4 70,4 Своєчасний та
повний обмін
інформацією в
електронному
вигляді для
зберігання та
обробки облікових
даних
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15. Обладнання на міському збірному пункті класу
професійно/психологічного відбору призовників та
військовозобов'язаних, кандидатів на проходження
військової служби за контрактом сучасною комп'ютерною
технікою та необхідним обладнанням

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат

Бюджет 
м. Києва

145,0 53,9 45,5 45,6 Якісне проведення
психологічного
вивчення призовної
молоді та
військово/
зобов'язаних

16. Оновлення у Київському міському військовому комісаріаті
та районних у м. Києві військових комісаріатах
комп'ютерної техніки для автоматизації військового обліку
призовників та військовозобов'язаних м. Києва, а також
створення внутрішньої комп'ютерної мережі (витрати на
придбання оргтехніки, обладнання для вдосконалення
програмного комплексу "Призов, Приписка")

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

136,5 45,5 45,5 45,5 Вдосконалення
військового обліку

17. Вдосконалення обліку транспортних засобів, призначених
для забезпечення потреб Збройних сил України, інших
військових формувань, обліку підприємств, які
залучаються до виконання мобілізаційних завдань
(витрати на придбання оргтехніки та необхідного
обладнання для вдосконалення програмного комплексу
"Ствол")

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський  міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

109,2 36,4 36,4 36,4 Поліпшення
організації роботи
для зберігання та
обробки облікових
даних щодо
призовних і
транспортних
ресурсів

18. Обслуговування та ремонт обчислювальної техніки
Київського міського військового комісаріату, Київського
міського збірного пункту та районних у м. Києві військових
комісаріатів

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

289,8 96,6 96,6 96,6 Поліпшення умов
роботи, підвищення
рівня організації

19. Вдосконалення
транспортного
забезпечення
заходів призову та
мобілізації

Забезпечення автотранспортом районних у м. Києві
військових комісаріатів для перевезення особового складу
призовників та військовозобов'язаних до пунктів збору і до
місць проведення навчальних зборів (витрати на
перевезення)

2016/
2018 рр.

Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати, районні в м. Києві
державні адміністрації

Бюджет 
м. Києва

6881,8 2175,3 2301,3 2405,2 Своєчасне та
організоване
проведення
призову та
доставки
призовників та
військово/
зобов'язаних до
пунктів збору і до
місць проведення
навчальних зборів

20. Забезпечення перевезення сформованих мобільних груп у
складі представників військових комісаріатів та
правоохоронних органів для розшуку призовників та
військовозобов'язаних, які ухиляються від призову

2016/
2018 рр.

Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

662,8 212,7 221,0 229,1 Зниження кількості
правопорушень
призовників і
військово/
зобов'язаних під
час призову

21. Вдосконалення
матеріально/
технічного
забезпечення
Київського
міського
військового
комісаріату,
районних у м. Києві
військових
комісаріатів та
збірного пункту

Поточний ремонт приміщень Київського міського
військового комісаріату, районних у м. Києві військових
комісаріатів та збірного пункту Київського міського
військового комісаріату (придбання будівельних
матеріалів, обладнання та інвентарю)

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

357,9 119,3 119,3 119,3 Поліпшення умов
роботи, підвищення
рівня організації

22. Для забезпечення належного рівня виконання заходів
програми передбачати асигнування на:
/ поштові послуги;
/ придбання канцелярського приладдя;
/ придбання необхідних для роботи поліграфічних бланків;
/ придбання господарчих матеріалів;
/ придбання обладнання, інвентарю та іншого
матеріально/технічного оснащення

2016/
2018 рр.

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації, Київський міський
військовий комісаріат, районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

545,4 

утому числі:
355,5

150,0

39,9

181,8

118,5

50,0

13,3

181,8

118,5

50,0

13,3

181,8

118,5

50,0

13,3

Покращення
матеріаль/
нотехнічного
забезпечення

Ñîö³àëüíèé åôåêò ðåàë³çàö³¿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ðåàë³çàö³ÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè â ïåð³îä ç 2016 ïî 2018 ð³ê íàäàñòü

ìîæëèâ³ñòü:

— çíèçèòè ê³ëüê³ñòü ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ÿê³ â÷èíÿþòü ïðàâîïîðóøåííÿ, óõè-

ëÿþ÷èñü â³ä ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçîâó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿;

— çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é â³éñüêîâî-òðàíñ-

ïîðòíîãî îáîâ ‘ÿçêó;

— ï³äâèùèòè ð³âåíü âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæà-

âè, ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³-

àòó òà ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó

ì. Êèºâ³ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, ïðèçîâó ï³ä

÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà;

— çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó òà ðàéîí-

íèõ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ùîäî

îñ³á, ÿê³ íå ç’ÿâëÿþòüñÿ çà âèêëèêîì äî â³éñüêêîìàò³â, óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðèçîâó, çàáåçïå÷èòè ¿õ

ðîçøóê ³ äîñòàâêó äî â³éñüêêîìàò³â;

— çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïëàíó ïðèçîâó ãðîìàäÿí íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó, à òàêîæ âè-

êîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåð-

æàâíó àäì³í³ñòðàö³þ), Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò òà ðàéîíí³ ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâ³ êî-

ì³ñàð³àòè ïðè ïðîâåäåíí³ ìîá³ë³çàö³¿.

Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè:

№ з/п Назва показника Одиниця
виміру

Роки виконання Міської цільової
програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1. Показник витрат: Ресурсне забезпечення Міської
цільової програми

тис. грн 9559,1 7148,5 7211,6

2. Показник продукції: / кількість призовників, які не
з'являються за викликом до військкоматів / кількість
призовників, які ухиляються від призову / кількість
переданих матеріалів до правоохоронних органів

осіб 45500 41550 39500

осіб 15500 11500 10500

одиниць 15500 11500 10500

3. Показник витрат на забезпечення попередження
порушень

тис. грн 616,5 621,6 686,8

4. Показник ефективності: / укомплектованість команд
призовників і військовозобов'язаних відповідно до
завдань, визначеного місту Києву з призову
призовників і військовозобов'язаних

відсотки 90 95 100

5. Показники якості: / динаміка кількості порушень
порівняно з базовим роком

1,0 0,91 0,87

VI. ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÕÎÄÎÌ ÂÈÊÎÍÀÍÍß Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Êîîðäèíàö³þ âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè çä³éñíþº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ïåð-

øèé çàñòóïíèê (çàñòóïíèê) ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³äïîâ³äíî äî ïîâ-

íîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü îðãàí³çàö³ÿ ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà ïðèçîâó â³éñüêî-

âîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

Áåçïîñåðåäí³é êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàâäàíü ³ çàõîä³â ïðîãðàìè çä³éñíþº çàìîâíèê (â³ä-

ïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü), à çà ö³ëüîâèì òà åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â — ãîëîâíèé ðîç-

ïîðÿäíèê êîøò³â.

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü ïðîãðàìè — àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî ïîäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ

ïðîãðàìè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà

çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Ñï³ââèêîíàâö³ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè, çàçíà÷åí³ â ðîçä³ë³ V «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê

çàâäàíü ³ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè», ïîäàþòü ³íôîðìàö³þ

ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè â³äïîâ³äàëüíîìó âèêîíàâöþ — àïàðàòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 15 ÷èñëà ïåðøî-

ãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Ñï³ââèêîíàâö³ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ÿê³ñíå òà ñâîº-

÷àñíå âèêîíàííÿ, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ êîøò³â ³ ðåñóðñ³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ íà ¿õ

ðåàë³çàö³þ.

Ùîðîêó äî 25 ÷èñëà òðåòüîãî ì³ñÿöÿ òðåòüîãî êâàðòàëó, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì ³íôîð-

ìàö³ÿ â³äïîâ³äàëüíîãî âèêîíàâöÿ ïðî õ³ä âèêîíàííÿ òà åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³-

ëüîâî¿ ïðîãðàìè çàñëóõîâóºòüñÿ íà ñåñ³ÿõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà íà çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíî¿ êî-

ì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Ç óðàõóâàííÿì ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè òà âèä³ëåíèõ ó ïîòî÷íîìó ðîö³ ô³-

íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè — ãîëîâíèé ðîçïîðÿä-

íèê êîøò³â íàäàº ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íà íàñòóïíèé ð³ê ùîäî îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ ç îá´ðóíòóâàííÿì

äî Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Çà íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùî-

äî äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ çàõîä³â, âêëþ÷åííÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â ³ çàâäàíü, óòî÷-

íåííÿ ïîêàçíèê³â, îáñÿã³â ³ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ïåðåë³êó âèêîíàâö³â, ñòðîê³â âèêîíàííÿ ïðî-

ãðàìè.
Київський міський голова 

В. Кличко
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Смірнову Геннадію Вікторовичу 
на вул. Петровського, 28 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 263/1267 від 6 жовтня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки громадянину Смірнову Геннадію Вікторовичу на вул. Петровського, 28 у Деснянському райо'
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Химичу Роману Миколайовичу 
на вул. Бродівській, 145 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 262/1266 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки громадянину Химичу Роману Миколайовичу на вул. Бродівській, 145 у Голосіївському райо'
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ñì³ðíîâó Ãåííàä³þ Â³êòîðîâè÷ó íà

âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 28 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27623).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Захарчук Олександрі Романівні 
у пров. Левадному, 7'в у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд
Рішення Київської міської ради № 264/1268 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки громадянці Захарчук Олександрі Романівні у пров. Левадному, 7'в у Дарницькому районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь'
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Çàõàð÷óê Îëåêñàíäð³ Ðîìàí³âí³ ó ïðîâ.

Ëåâàäíîìó, 7-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26310).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Бардадім Катерині Святославівні 
на вул. Трахтемирівській, 14'а у Голосіївському районі м. Києва

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель 

і споруд
Рішення Київської міської ради № 265/1269 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки громадянці Бардадім Катерині Святославівні на вул. Трахтемирівській, 14'а у Голосіївсько'
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду'
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Áàðäàä³ì Êàòåðèí³ Ñâÿòîñëàâ³âí³ íà

âóë. Òðàõòåìèð³âñüê³é, 14-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23048).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Борисюк Алевтині Іванівні, 
члену садового товариства «Гідромеханізатор'2», 

на вул. 5'й Набережній, діл.11 
у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 266/1270 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки громадянці Борисюк Алевтині Іванівні, члену садового товариства «Гідромеханізатор'2»,
на вул. 5'й Набережній, діл. 11 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За'
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Áîðèñþê Àëåâòèí³ ²âàí³âí³, ÷ëåíó ñàäî-

âîãî òîâàðèñòâà «Ã³äðîìåõàí³çàòîð-2», íà âóë.

5-é Íàáåðåæí³é, ä³ë. 11 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåí-

íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26555).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Шоліну Юрію Григоровичу 
на вул. Добрий шлях, 80'а 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 267/1271 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'
мельної ділянки громадянину Шоліну Юрію Григоровичу на вул. Добрий шлях, 80'а у Голосіївському райо'
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому'
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Øîë³íó Þð³þ Ãðèãîðîâè÷ó íà âóë.

Äîáðèé øëÿõ, 80-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25550).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Õèìè÷ó Ðîìàíó Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë.

Áðîä³âñüê³é, 145 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23326).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про затвердження робочого проекту 

«Реконструкція аварійної ділянки водоводу Д = 900 мм 
по вул. О. Бальзака від вул. О. Сабурова 

до вул. М. Цвєтаєвої»
Розпорядження № 1034 від 25 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто+герой Київ» та постано+
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про+
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

1. Çàòâåðäèòè ðîáî÷èé ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ àâàð³éíî¿ ä³ëÿíêè âîäîâîäó Ä = 900 ìì ïî âóë.

Î. Áàëüçàêà â³ä âóë. Î. Ñàáóðîâà äî âóë. Ì. Öâºòàºâî¿», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò Äåðæàâíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà-

¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 19 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-0723-16/²Ç òà ëèñò â³ä

09 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 1403, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показники Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва — реконструкція

Загальна довжина
реконструйованого водоводу, 
у тому числі: 

800мм (санація); 
800мм (перекладка)

м 

м 
м

713,50 

529,50 
184,00

Водопровідні камери, 
у тому числі: 
реконструйовані 
нові

шт. 

шт. 
шт.

2 

1 
1

Тривалість реконструкції місяців 3,5

Загальна кошторисна вартість
будівництва в поточних цінах станом
на 08 серпня 2016 року, 
у тому числі: 
будівельні роботи
інші витрати

тис. грн 

тис. грн 
тис. грн

14324,834 

11326,141 
2998,693

Про закріплення нежилих приміщень 
за комунальним концерном «Центр комунального сервісу» 

для організації роботи районних сервісних центрів 
обслуговування з надання житлово+ комунальних 

послуг крокової досяжності для прийому споживачів 
житлово+комунальних послуг

Розпорядження № 1040 від 25 жовтня 2016 року
Відповідно до статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

столицю України місто+герой Київ», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду,

гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення комуналь+
ного концерну «Центр комунального сервісу» від 29 березня 2016 року № 02/422 та від 20 квітня 2016 року
№ 02/522, з метою задоволення потреб населення міста Києва у якісному сервісі з питань надання житлово+
комунальних послуг, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

25.10.2016 ð. ¹ 1040

Перелік нежилих приміщень, 
які належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, що закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним концерном «Центр комунального сервісу» 
для розміщення районних сервісних центрів обслуговування 
з надання житлово+комунальних послуг крокової досяжності 

для прийому споживачів житлово+комунальних послуг
№ Адреса Площа, кв.м

1 Вул. Академіка Заболотного, 20*а 197,5

1 поверх, прим. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 14, 17, 18, 19

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ

äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Міщенку Віктору Івановичу на вул. Свято+Георгіївській, 39 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 290/1294 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+
мельної ділянки громадянину Міщенку Віктору Івановичу на вул. Свято+Георгіївській, 39 у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній до+
кументації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить
до зони зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітекту+
ри від 16.03.2015 № 2384/0/12+1/27+15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ì³ùåíêó Â³ê-

òîðó ²âàíîâè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 39 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-23859).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Вороні Галині Володимирівні на вул. Марка Черемшини 

у Дніпровському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 297/1301 від 6 жовтня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+
мельної ділянки громадянці Вороні Галині Володимирівні на вул. Марка Черемшини у Дніпровському райо+
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобу+
дівній документації за функціональним призначенням (відповідно до Генерального плану міста Києва, затвер+
дженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призна+
ченням належить до території багатоповерхової житлової забудови, витяг з Містобудівного кадастру Києва
від 14.12.2015 № 18046/0/12/12+03+15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра+
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко+
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Âîðîí³ Ãàëèí³ Âî-

ëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä (Ê-26559).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàí-

íÿ çà êîìóíàëüíèì êîíöåðíîì «Öåíòð êîìó-

íàëüíîãî ñåðâ³ñó» íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ íà-

ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðàéîí-

íèõ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ç íàäàí-

íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã êðîêîâî¿ äî-

ñÿæíîñò³ äëÿ ïðèéîìó ñïîæèâà÷³â æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîì-

ïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà», êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à

êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», êîìóíàëüíî-

ìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà», êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êå-

ðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», êîìó-

íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà», êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿèñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà» çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðå-

äà÷ó êîìóíàëüíîìó êîíöåðíó «Öåíòð êîìóíàëü-

íîãî ñåðâ³ñó» íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åí³ ó

äîäàòêó äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäàòè äî

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîï³¿ àê-

ò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîìóíàëüíîìó êîíöåðíó «Öåíòð êîìóíàëü-

íîãî ñåðâ³ñó» çàáåçïå÷èòè:

3.1. Â³äêðèòòÿ ó íåæèëèõ ïðèì³ùåííÿõ, çà-

çíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

ðàéîííèõ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ç

íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã êðîêîâî¿

äîñÿæíîñò³ äëÿ ïðèéîìó ñïîæèâà÷³â æèòëîâî-

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

3.2. ªäèí³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³î-

íóâàííÿ ðàéîííèõ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â îáñëóãî-

âóâàííÿ ç íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã êðîêîâî¿ äîñÿæíîñò³ äëÿ ïðèéîìó ñïîæè-

âà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

4. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

í³ñòðàö³ÿì âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàáåç-

ïå÷åííÿ â³äêðèòòÿ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â îáñëóãî-

âóâàííÿ ç íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã êðîêîâî¿ äîñÿæíîñò³ äëÿ ïðèéîìó ñïîæè-

âà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íà â³äïîâ³ä-

í³é òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹119(4889)

13

2 Вул. Костянтина Заслонова, 22

1 поверх, прим. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 272,6

3 Просп. Володимира Маяковського, 26

1 поверх, прим. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 186,6

4 Вул. Миропільська, 13*а

2 поверх, прим. 4, 18, 19, 20, 21,26, 27, 28, 29, 30 152,2

5 Просп. Героїв Сталінграда, 57

2 поверх, прим. 6, 9, 10, 16, 17, б/н 217.35

6 Просп. "Правди", 4

1 поверх, прим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 24, 25, 26. 27

318,9

7 Вул. Михайла Донця, 21*6

1 поверх, прим, б/н 83.5

2 поверх, прим. 1,2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17,18 182,51

Про будівництво транспортної розв’язки на примиканні 
вул. Старонаводницької та вул. Лаврської до бульв. Дружби 

народів (площа Героїв Великої Вітчизняної війни)
Розпорядження № 1058 від 28 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо+
більні дороги», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху авто+
мобільного транспорту та пішоходів у Печерському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿ ðîç-

â’ÿçêè íà ïðèìèêàíí³ âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿

òà âóë. Ëàâðñüêî¿ äî áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â (ïëî-

ùà Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè).

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè¿â-

àâòîäîð» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíî¿ ðîç-

â’ÿçêè íà ïðèìèêàíí³ âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿

òà âóë. Ëàâðñüêî¿ äî áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â (ïëî-

ùà Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè).

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîì ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ïðåâåíòèâíî¿ ïîë³ö³¿ â 

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà çàòâåð-

äæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåî³îä

áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïðèìè-

êàíí³ âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ òà âóë. Ëàâðñüêî¿

äî áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â (ïëîùà Ãåðî¿â Âåëè-

êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè).

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíî¿

ðîçâ’ÿçêè íà ïðèìèêàíí³ âóë. Ñòàðîíàâîäíèöü-

êî¿ òà âóë. Ëàâðñüêî¿ äî áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â

(ïëîùà Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè) ïå-

ðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãà-

ðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Про реконструкцію транспортної розв’язки на перетині бульвару
Академіка Вернадського — вул. Академіка Єфремова з просп.

Академіка Палладіна у Святошинському районі
Розпорядження № 1060 від 31 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо+
більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної
діяльності», з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху авто+
мобільного транспорту та пішоходів у Святошинському районі, в межах функцій органу місцевого самовря+
дування:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíî¿ ðîç-

â’ÿçêè íà ïåðåòèí³ áóëüâàðó Àêàäåì³êà Âåðíàä-

ñüêîãî — âóë. Àêàäåì³êà ªôðåìîâà ç ïðîñï.

Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè¿âà-

âòîäîð» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàí-

íÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè

íà ïåðåòèí³ áóëüâàðó Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêî-

ãî — âóë. Àêàäåì³êà ªôðåìîâà ç ïðîñï. Àêàäå-

ì³êà Ïàëëàä³íà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà ïîãî-

äæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³-

îä ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïå-

ðåòèí³ áóëüâàðó Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî — âóë.

Àêàäåì³êà ªôðåìîâà ç ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëà-

ä³íà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷àòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêàìè ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ ðîá³ò òà âè-

çíà÷àòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿

äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóê-

ö³¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïåðåòèí³ áóëüâà-

ðó Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî — âóë. Àêàäåì³êà

ªôðåìîâà ç ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Керівник апарату В. Бондаренко

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åí-

íÿ ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà

áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà ïðèìè-

êàíí³ âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ òà âóë. Ëàâðñüêî¿

äî áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â (ïëîùà Ãåðî¿â Âåëè-

êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè) äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê òà

íàñòóïí³ ðîêè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäàêà ². Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí-2 â ìåæàõ âóëèöü Æèâîïèñíà, Øåïåò³âñüêà, Ïåðåìîãè, Æìåðèíñüêà,

çàë³çíè÷íà êîë³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñ-
òâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ
ÊÈ¯Â" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó "Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿
êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí-
2 â ìåæàõ âóëèöü Æèâîïèñíà, Øåïåò³âñüêà, Ïåðåìîãè,
Æìåðèíñüêà, çàë³çíè÷íà êîë³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà" â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñ-
öåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿
æèòëîâîãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí-2 â ìåæàõ âóëèöü Æèâîïèñ-
íà, Øåïåò³âñüêà, Ïåðåìîãè, Æìåðèíñüêà, çàë³çíè÷íà êî-
ë³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð.
¹518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³"
ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, ï. 55.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâ-
íèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â
ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèö-
òâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íå-
îáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñü-
êî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåí-
íÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùî-
äî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåí-
íÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òåðèòîð³é â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ.

- Òåðèòîð³ÿ ïðîåêòóâàííÿ ç 1870-õ ðîê³â â³äîìà ÿê â³ä-
ïî÷èíêîâà ³ ë³êóâàëüíà ì³ñöåâ³ñòü. Íà äàíèé ÷àñ ó Ñâÿ-
òîøèíî ðîçòàøîâàíî ðÿä ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, ó òîìó ÷èñ-
ë³ Íàóêîâèé öåíòð ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ÀÌÍ Óêðà¿íè
(ïðîñï.Ïåðåìîãè, 119/121), Êè¿âñüêà äåðæàâíà îíêî-
ëîã³÷íà êë³í³êà (âóë. Âåðõîâèííà, 69), äâ³ ì³ñüê³ êë³í³÷-
í³ ë³êàðí³ (¹ 5 ³ ¹ 7) òà ³íø³ ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷í³
óñòàíîâè. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñêâåð³â, ïàðê "Ñîâêè", îçå-
ëåíåí³ òåðèòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâ, çàë³ñåí³ ä³ëÿí-
êè â/÷ ðîáëÿòü ïðèâàáëèâèìè äëÿ ïðîæèâàííÿ äàí³
òåðèòîð³¿.

²ñíóþ÷à æèòëîâà çàáóäîâà â ìåæàõ ÄÏÒ ïðåäñòàâëåíà:

- ñàäèáíîþ çàáóäîâîþ íà òåðèòîð³¿ — 11.32 ãà, æèòëî-
âèé ôîíä -26,43 òèñ.ì2, íàñåëåííÿ — 195 îñ³á;

- áàãàòîêâàðòèðíîþ çàáóäîâîþ 1947— 2014 ðîêó áóä³â-
íèöòâà, ïîâåðõîâ³ñòþ â³ä 3 äî 25 ïîâ.; 843,124 òèñ.ì2 çà-
ãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð, äå ïðîæèâàº 33,047 òèñ.îñ³á.

- Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ — 552 îñîáè/ãà.

Â îñíîâó ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³¿ ïðîåêòó-
âàííÿ çàêëàäåí³ íàñòóïí³ ïðèíöèïè:

- ïðèíöèï ñòðóêòóðèçàö³¿ ³ îïòèì³çàö³¿, íà îñíîâ³ ôóíê-
ö³îíàëüíîãî, åêîëîã³÷íîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî, ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî, åêîíîì³÷íîãî çîíóâàííÿ, âèä³ëåííÿ âóçë³â,
çâ'ÿçê³â, âèä³â ³íæåíåðíîãî òà òðàíñïîðòíîãî êàðêàñ³â,
êîìïëåêñíîãî çîíóâàííÿ, à òàêîæ óçãîäæåí³ñòü ³ òåðèòî-
ð³àëüíà çáàëàíñîâàí³ñòü çîí ³ ñòðóêòóð íà îñíîâ³ ïðàâèë
çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çàáóäîâè; ïð³îðèòåòí³ñòü áåçïåêè
³ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäåé, åíåðãîçáåðåæåííÿ òà
ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â;

- ïðèíöèï ñòàëîãî ðîçâèòêó òà çáàëàíñîâàíîñò³, ùî ïå-
ðåäáà÷àº åêîíîì³÷íî åôåêòèâíèé, ñîö³àëüíî-îð³ºíòîâà-
íèé ³ åêîëîã³÷íî äîïóñòèìèé ðîçâèòîê òåðèòîð³¿.

Â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ, à
òàêîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà
ùîäî ðîçâèòêó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³¿ ì³ñòà, òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè, ðåñòðóêòóðèçàö³¿ òåðèòîð³é ñïåöïðèçíà-
÷åííÿ, áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â ç ðîçì³ùåííÿì
ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ â³-
äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, áóä³âíèöòâî íîâèõ òà ðåêîíñ-
òðóêö³ÿ ³ñíóþ÷èõ óñòàíîâ îñâ³òè, à òàêîæ óðàõóâàííÿ ³íâåñ-
òèö³éíèõ íàì³ð³â îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â, ùî ïðîéøëè
ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíîþ ìåòîþ ïðîåêòó º âèÿâëåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñ-
ò³ õàðàêòåðèñòèê ðåàë³çîâàíî¿ çàáóäîâè, ³ñíóþ÷î¿ òà ïðî-
åêòíî¿ ïî â³äíîøåííþ äî ïîêàçíèê³â òà âíåñåííÿ íåîá-
õ³äíèõ çì³í, â òîìó ÷èñë³:

1) ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ ï³äïðèºìñòâàìè òà
óñòàíîâàìè îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå:

- ðîçðîáêà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèïðàâëåííÿ äèñ-
áàëàíñó â çàáåçïå÷åíí³ íàñåëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ òà çàïëàíî-
âàíî¿ çàáóäîâè øê³ëüíèìè òà äîøê³ëüíèìè äèòÿ÷èìè çàê-
ëàäàìè;

- çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì
ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, îçå-

ëåíåííÿì ç âëàøòóâàííÿì ñïîðòèâíèõ òà äèòÿ÷èõ ïëîùà-
äîê, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó;

- ñòâîðåííÿ â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â çî-
íè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ;

- ðîçâèòîê ñïåö³àë³çîâàíèõ öåíòð³â ìåäèöèíè äåðæàâ-
íîãî ³ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ;

2) ðîçâèòîê ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà;

3) íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ: çáåðåæåííÿ, îð-
ãàí³çàö³ÿ, áóä³âíèöòâî òà êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é îçå-
ëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî
äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà — îðãàí³çàö³ÿ ïàðê³â "Ñêàð-
áîâèé ë³ñ" òà ïî âóë. Â³äïî÷èíêó, ôîðìóâàííÿ ñêâåð³â, áó-
ôåðíîãî ïàðêó "Ñâÿòîøèíî", ðîç÷èñòêà îçåð, áëàãîóñòð³é
òåðèòîð³¿ ïàðê³â ç âñòàíîâëåííÿì ëàâ, îñâ³òëåííÿ, ñïîð-
òèâíèõ òà äèòÿ÷èõ ïëîùàäîê òîùî.

Â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîïîçèö³é â
ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ êâàðòàë³â íîâî¿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè â îáñÿç³ 1025,56 ì2 çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð, äå ïðîæèâàòèìå 36036 îñ³á.

Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ ðîçì³ùåííÿ çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ: êàá³-
íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, àìáóëàòîð³¿, á³áë³îòåêè, çàëè äëÿ
çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ, äèòÿ÷³ êëóáè òà ³í.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ìåæàõ ÄÏÒ ñêëàäàº
69,214 òèñ.îñ³á.

Çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ â ìåæàõ ÄÏÒ— 640 îñ³á/ãà.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü â äè-
òÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ òà øêîëàõ çàäîâîëüíÿºòüñÿ çà
ðàõóíîê áóä³âíèöòâà ã³ìíàç³¿ íà 900 ì³ñöü, äâîõ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíèõ êîìïëåêñ³â íà 1900 ì³ñöü òà 1000 ì³ñöü, à
òàêîæ áóä³âíèöòâî äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ ç ïî÷àò-
êîâîþ øêîëîþ, ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷èõ äèòÿ÷èõ äîøê³ëü-
íèõ óñòàíîâ ç äîáóäîâîþ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè òà ðåêîíñ-
òðóêö³ÿ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ ³ç çá³ëüøåííÿì ºì-
íîñò³. Êð³ì òîãî, ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî âáóäîâàíî-
ïðèáóäîâàíèõ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ òà îêðåìî ðîç-
òàøîâàíèõ.

Âñüîãî çàáåçïå÷åí³ñòü ì³ñöÿìè â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ
çàêëàäàõ ñêëàäàº 2255 ì³ñöü, øê³ëüíèõ — 5720 ì³ñöü.

Çã³äíî ÷èííîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà
òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., Êîìïëåêñíî¿
ñõåìè òðàíñïîðòó, Ê³ëüöåâà äîðîãà º ä³ëÿíêîþ Âåëèêî¿
ê³ëüöåâî¿ äîðîãè ì. Êèºâà. Ïðîñï. Ïåðåìîãè êëàñèô³êó-

þòüñÿ ÿê ìàã³ñòðàëüíà âóëèöÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ
áåçïåðåðâíîãî ðóõó, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, Ïåòðèöüêîãî òà
Âåðõîâèííà — ìàã³ñòðàëüí³ âóëèö³ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ.
Çàçíà÷åíà êëàñèô³êàö³ÿ äàíèõ âóëèöü çáåðåæåíà ó ïðî-
åêò³ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà. Ðåøòà âóëèöü — âóëèö³
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (æèòëîâ³ âóëèö³).

Íàéâàæëèâ³øèì åëåìåíòîì ðîçâèòêó âóëè÷íî-äîðîæ-
íüî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà, ùî çíà÷íî âïëèâàº íà çàáóäîâó òåðè-
òîð³¿ ÄÏÒ, º ïåðñïåêòèâíå ïðîõîäæåííÿ ìàã³ñòðàëüíî¿ âó-
ëèö³-õîðäè — äóáëåðó çîâí³øíüîãî ââîäó â ì³ñòî ç áîêó
Æèòîìèðà: Ê³ëüöåâà äîðîãà, äàë³ ÷åðåç ³ñíóþ÷³ ãàðàæ³ äî
çàë³çíèö³, âçäîâæ çàë³çíèö³ äî âóë. Á³ëèöüêà — âóë. Äîáðè-
íèíñüêà — âóë. Áîãàòèðñüêà — ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé — Ìîñ-
êîâñüêèé ì³ñò — ïðîñï. Âàòóò³íà — ï³âí³÷íèé îáõ³ä ì. Áðî-
âàðè.

Â³äïîâ³äíî äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè òðàíñïîðòó ì. Êèº-
âà ïðîåêòóºòüñÿ áóä³âíèöòâî ðîçâ'ÿçîê, ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñ-
íóþ÷î¿ âóëè÷íî¿ ìåðåæ³, ïðî¿çä³â òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é.

Ïåðåäáà÷åíî ðîçâèòîê ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ îá'ºêò³â.

Ïðîåêòîì ïðîïîíóºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ ïàðêîâî¿ çîíè, ùî
âêëþ÷àòèìå áóôåðíèé ïàðê "Ñâÿòîøèíî", ïàðê "Ñêàðáî-
âèé Ë³ñ" òà ïàðêîâà çîíà ïî âóë. Â³äïî÷èíêó, ùî ç óðàõó-
âàííÿì ð³øåíü ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà, ñêëà-
äàº ïëîùó 60,42 ãà.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ êîìïëåê-
ñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Ñâÿòîøèí-2 â ìå-
æàõ âóëèöü Æèâîïèñíà, Øåïåò³âñüêà, Ïåðåìîãè, Æìåðèí-
ñüêà, çàë³çíè÷íà êîë³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, ïð-ò Ïåðåìîãè, 97.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ
ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàä-
ñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå
äî 04.12.2016.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèã-
ëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóí-
òóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ
íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäà-
âàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà
àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåí-

òîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 528/1189
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïî-
ðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîí-
êóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà
íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøå-
íîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîð-
òíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³
çì³íàìè),ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³-
íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-
ö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâî-
ãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà
Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 15.09.2016
¹ 849 "Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíî-
ãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó"Îáëàøòóâàííÿ ï³ä-
çåìíîãî ïåðåõîäó ì³æ âóëèöÿìè Êîñ-
òüîëüíîþ,Ìèõàéë³âñüêîþ,Ñîô³¿âñüêîþ
òà Ìàéäàíîì Íåçàëåæíîñò³ â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º îáëàø-
òóâàííÿ ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ì³æ âó-
ëèöÿìè Êîñòüîëüíîþ, Ìèõàéë³âñüêîþ,
Ñîô³¿âñüêîþ òà Ìàéäàíîì Íåçàëåæ-
íîñò³ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

1.2. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³
ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïî-
â³äíî äî ðîçðîáëåíèõ ïåðåäïðîåêòíèõ
ïðîïîçèö³é:

Îð³ºíòîâí³ ñêëàäîâ³ Îá'ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ:

1.3.Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü îáëàøòóâàí-
íÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ —4 395 528,00
ãðí (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà äåâ'ÿíîñ-
òî ï'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðè-
âåíü 00 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

1.4. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³
ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, à òà-
êîæ îñòàòî÷íà âàðò³ñòü Îá'ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Óêëàäàííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³

éîãî óìîâè.

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó — ²íâåñ-
òîð âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³-
þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ
³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî
îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-
íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ —Êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåð-
äæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó —
êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ "Êè¿âàâòîäîð".

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³í-
âåñòèö³éíèõ) ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³í-
âåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.4. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó çä³éñíþºòü-
ñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî óêëà-
äåíîãî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ
Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, Çàìîâíèêîì
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà ²íâåñòîðîì òà, ó
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ³íøèõ äîãîâîð³â/óãîä,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³é-
íîãî ïðîåêòó.

2.5. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó, â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,
ìîæå ïåðåäáà÷àòèñü ÷àñòêîâå äåëå-
ãóâàííÿ ²íâåñòîðó ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â
Çàìîâíèêà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî
ïðîåêòó.

2.6. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó ïåðåäáà÷àòèìåòüñÿ: 

- îáëàøòóâàííÿ ²íâåñòîðîì â ñòðî-
êè, âñòàíîâëåí³ ï. 3.11. öèõ Óìîâ, Îá'ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì âàí-
äàëîñò³éêèõ ìàòåð³àë³â, â òîìó ÷èñë³
çàáåçïå÷åííÿ: ñòâîðåííÿ ìàêñèìàëü-
íî ïðèâàáëèâîãî äëÿ òóðèñò³â äèçàé-
íó ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó;
ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷î¿
ñèñòåìè îñâ³òëåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ; ìîæëèâ³ñòü ðîçì³ùåííÿ òà ï³äêëþ-
÷åííÿ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ áàíêîìà-
ò³â, ïëàò³æíèõ òåðì³íàë³â; ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìíèõ òà íàâ³ãàö³éíèõ ïîêàæ÷è-
ê³â íà âõîäàõ ó ï³äçåìíèé ï³øîõ³äíèé
ïåðåõ³ä; ñòâîðåííÿ óìîâ äîñòóïó äî
ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó äëÿ
ëþäåé ç âàäàìè ðóõó;

- ³íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïîïàäàþòü ó çîíó
îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòî-
ðà ïðîêëàäàþòüñÿ íîâ³, ÿê³ áåçîïëàòíî
ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

- ôàêò îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öèõ Óìîâ
òà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ïðèé-
íÿòòÿ éîãî äî åêñïëóàòàö³¿ ï³äòâåðäæó-
ºòüñÿ àêòîì ïðî ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ äî åêñïëóàòàö³¿, ï³äïèñà-
íèì ì³æ Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó òà ²íâåñòîðîì;

- ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ â åêñïëóàòàö³þ â ïîðÿäêó, ïå-
ðåäáà÷åíîìó öèìè Óìîâàìè, ²íâåñòîð
çîáîâ'ÿçóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ïåðåäàòè
ðåçóëüòàòè âèêîíàíèõ ðîá³ò (ìàéíî) äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

- ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ â ïîðÿäêó,
ïåðåäáà÷åíîìó öèìè Óìîâàìè,òà ïðî-
òÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó ²íâåñòîð çä³éñíþº ðîáîòè ç îáñ-
ëóãîâóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (äà-
ë³ -Îáñëóãîâóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ), âèçíà÷åí³ ó ï. 3.2. öèõ Óìîâ.

2.7. Çä³éñíåííÿ íà Îá'ºêò³ ³íâåñòó-
âàííÿ ðîá³ò ³ç âñòàíîâëåííÿ òîðãîâåëü-
íèõ îá'ºêò³â (âñòàíîâëåííÿ òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä, òîðãîâåëüíèõ ê³îñê³â, ÿòîê òî-
ùî) òà áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ðîá³ò, ïîâ'ÿçà-
íèõ ç òîðãîâåëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çàáî-
ðîíÿºòüñÿ.

2.8. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó ñòàíîâèòü 10 (äåñÿòü) ðîê³â.

2.9.Âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ðîá³ò ³ç îá-
ëàøòóâàííÿ òà Îáñëóãîâóâàííÿ Îá'ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ íå ïðèçâîäèòü äî âè-
íèêíåííÿ ó ²íâåñòîðà áóäü-ÿêèõ ðå÷î-
âèõ ïðàâ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ. Ïðî-
òÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó òà ï³ñëÿ éîãî ïðèïèíåííÿ Îá'ºêò
³íâåñòóâàííÿ çàëèøàºòüñÿ â êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ
âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³-
îäó ÷àñó ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñ-
ò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ³ çàê³í÷ó-
þ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòî-
ðîíàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ñâî-
¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèê-
ëþ÷íî, ïîâ'ÿçàíèõ ç³ çáîðîì âèõ³äíèõ
äàíèõ, ïðîåêòóâàííÿì, îáëàøòóâàí-
íÿì òà ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïëàòîþ îáîâ'ÿç-
êîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, Îáñëóãîâóâàííÿì
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà ³íøèõ âèòðàò,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³é-
íîãî ïðîåêòó.

3.2. Ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ â ïîðÿäêó,
ïåðåäáà÷åíîìó öèìè Óìîâàìè,òà ïðî-
òÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ çä³éñíþ-
âàòè Îáñëóãîâóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ, ÿêå âêëþ÷àº:

Çàçíà÷åí³ îáîâ'ÿçêè ìîæóòü çä³éñíþ-
âàòèñü ÿê ²íâåñòîðîì îñîáèñòî,òàê ³ òðå-
ò³ìè îñîáàìè â³ä ³ìåí³ òà çà ðàõóíîê ²í-
âåñòîðà øëÿõîì óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ
äîãîâîð³â/óãîä.

Ó ðàç³, ÿêùî ²íâåñòîð íå âèêîíóº àáî
âèêîíóº íå â ïîâíîìó îáñÿç³ îáîâ'ÿçêè
ç Îáñëóãîâóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ,
Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ìàº ïðàâî
âèêîíàòè â³äïîâ³äí³ ðîáîòè ç Îáñëóãî-
âóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ñàìîñò³é-
íî àáî äîðó÷èòè ¿õ âèêîíàííÿ ³íø³é îñî-
á³ ³ç çîáîâ'ÿçàííÿì ²íâåñòîðà êîìïåí-
ñóâàòè âèòðàòè çà ïðîâåäåí³ ðîáîòè ïðî-
òÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó
îòðèìàííÿ ïðåòåíç³¿ â³ä Çàìîâíèêà ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó.

3.3. Ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ ²íâåñòîð îò-
ðèìóº ïðàâî íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ
çàñîá³â òà ðåêëàìè â ìåæàõ Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó (-³â)
íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,âè-
äàíîãî (-èõ) â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4.Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîí-
êóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàí-
êó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì
ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä ì³ñüêèì
áþäæåòîì (ï.3.5.öèõ Óìîâ) òà çàìîâíè-
êîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ)
ðîá³ò (ï. 3.6 öèõ Óìîâ).

Ãàðàíò³ÿ áàíêó,â òîìó÷èñë³,ìàº ïåðåä-
áà÷àòè:

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ
öèìè óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîí-

êóðñóòà Çàìîâíèêóï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³í-
âåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòè-
ö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì
30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàí-
íÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ
íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âà-
ð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó âèïàä-
êó, êîëè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè
ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

-ñïëàòó áàíêîì êîøò³â / íåñïëà÷åíî¿
÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìî-
âàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çà-
ìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³é-
íèõ) ðîá³ò ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòî-
ðîì îïëàòè íà ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â
â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äî-
ãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³éñíåííÿ.

3.5. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó
êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà Êèºâà â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1% â³ä îð³-
ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ
áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå
ìåíøå 36 629, 40 ãðí (òðèäöÿòü ø³ñòü
òèñÿ÷ ø³ñòñîò äâàäöÿòü äåâ'ÿòü ãðèâåíü
40 êîï.) óðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóð-
ñó ïåðåìîæöåì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ²íâåñòîðîì ñïëà÷ó-
þòüñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ íå ï³çí³øå 10
(äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàá-
ðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâî-
ðîì. Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå
ï³äëÿãàþòü.

3.6. Êîìïåíñàö³ÿ ²íâåñòîðîì Çàìîâ-
íèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ)
ðîá³ò âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì
ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò,ó
ðîçì³ð³,ùî ñòàíîâèòü 81 190,25 ãðí. (â³-
ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ñòî äåâ'ÿíîñòî ãðè-
âåíü 25 êîï.),â ò.÷.ÏÄÂ.Çàçíà÷åí³ êîøòè
ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äå-
ñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ
÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.Çàç-
íà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.7. Â³äøêîäóâàííÿ ²íâåñòîðîì Çà-
ìîâíèêóðåàë³çàö³¿ ïðîåêòóâèòðàò,ïîâ'ÿçà-
íèõ ç³ çáîðîì âèõ³äíèõ äàíèõ,ïðîåêòó-
âàííÿì, îáëàøòóâàííÿì òà ïðèéíÿòòÿì
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ, â
ò.÷.îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â çã³äíî ç çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïðåäñòàâëåíèõ ðàõóíê³â òà
ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â íå ï³çí³øå
10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàäàííÿ
Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ²íâåñ-
òîðó òàêèõ äîêóìåíò³â.

3.8. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â
ðîçì³ð³ 1 700,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) íà ðîç-
ðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001
â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019,
êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ —
ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè,ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó
â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåð-
íåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.9.ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êà-
ëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ
ïåðåìîæöåì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâî-
ðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðóòà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó ïåðåìîæåöü ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïè-
ñàííÿ äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³
óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó,ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæ-
öÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ñêàñîâóºòü-
ñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.10. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñ-
òèö³éíîãî ïðîåêòó çä³éñíþº Çàìîâíèê.

3.11.Ñòðîê îáëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîð-
ìàòèâíîãî,ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæå-
íîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ (àëå íå
á³ëüøå 1 (îäíîãî) ðîêóç ìîìåíòóíàáðàí-
íÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì).

3.12. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóð-
ñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè
òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íå ï³çí³øå
í³æ ÷åðåç 6 (ø³ñòü) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãî-
âîðîì. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó)
íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ
ñòðîê³â ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó (ÿê â ÷àñòèí³,òàê ³ â ö³ëîìó),ÿêùî öå
º íàñë³äêîì íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæ-
íîãî âèêîíàííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóð-
ñó, Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, ³í-
øèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) òà (àáî) Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¿õ
îáîâ'ÿçê³â òà ôóíêö³é, ùî âèïëèâàþòü ç
öèõ óìîâ, ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ³ ñòî-
ñóþòüñÿ äàíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

3.13.Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) êàëåí-
äàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ñòîðîíè ³íâåñ-
òèö³éíîãî äîãîâîðó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê
ô³íàíñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó øëÿ-
õîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî
íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

3.14.²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó)
çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî,äî 10 (äå-
ñÿòîãî) ÷èñëà ïåðøîãî ì³ñÿöÿ íàñòóïíî-
ãî êâàðòàëó,â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäàâàòè
Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñóòà Çàìîâíèêó ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó ³íôîðìàö³þ (çâ³ò) ùîäî
ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó
â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîð-
ìîþ,íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.15. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóð-
ñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íà âèìîãó Îðãàí³çà-
òîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà íàäàâàòè
äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíó ³íôîðìà-
ö³þ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó òà
óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì
5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðè-
ìàííÿ çàïèòó.

3.16. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðà-
âî ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüî-
ìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî
íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çî-
áîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ï ï. 2.6., 2.7.,
3.1.,3.2.,3.5.-3.7.,3.11.-3.14.öèõÓìîâ àáî
³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (ó
òîìó ÷èñë³ ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ô³-
íàíñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó).

²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåâèêîíàí-
íÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ²íâåñòî-
ðîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå
íå âèêëþ÷íî:

- âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç ïîðóøåííÿì âè-
ìîã áóä³âåëüíèõ íîðì,äåðæàâíèõ ñòàí-
äàðò³â ³ ïðàâèë òà çàòâåðäæåíèõ ïðîåê-
òíèõ ð³øåíü— øòðàô ó ðîçì³ð³ 50% â³ä
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî êîì-
ïåíñàö³¿ âèòðàò,ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó,—ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîä-
â³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü
ïðîñòðî÷åííÿ;

-ïîðóøåííÿ ñòðîêó îáëàøòóâàííÿ
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷åíîãî ó
ï. 3.11. öèõ Óìîâ — íåóñòîéêà â ðîçì³ð³
10% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ çà êîæåí ïîâíèé êàëåíäàð-
íèé ì³ñÿöü òàêîãî ïîðóøåííÿ;

-ïîðóøåííÿ îáîâ'ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ
ï.2.6.òà/àáî ï.3.2.öèõ Óìîâ,-íåóñòîéêà
â ðîçì³ð³ 10 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí ïîâíèé
êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü òàêîãî ïîðóøåííÿ.

Ïðàâî íà çàñòîñóâàííÿ øòðàôíèõ ñàí-
êö³é çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâè-
êîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü,âèçíà-
÷åíèõ óêëàäåíèì ³íâåñòèö³éíèì äîãî-
âîðîì, çàêð³ïëþºòüñÿ çà Çàìîâíèêîì
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ îáîâ'ÿçîê ²íâåñòîðà ñïëàòèòè
Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòè-
ö³éíèõ) ðîá³ò ïåíþ â ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿
îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî-
÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíüïðîñ-
òðî÷åííÿ â ðàç³ íåâèêîíàííÿ àáî íåíà-
ëåæíîãî âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçêó,ïåðåäáà-
÷åíîãî ï. 3.6. öèõ Óìîâ.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó.

4.1.Ó÷àñíèê êîíêóðñóìàº ïðàâî íàäà-
òè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà
íàéá³ëüø åôåêòèâíóòà åêîíîì³÷íî âèã³ä-
íó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó;

4.2.Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó äî-
äàòêîâèõ ïðîïîçèö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

5. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ
ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóð-
ñó ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ðîçâèòîê ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

6. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ
ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

6.1.Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà,ñåðéîçí³ñòü
éîãî íàì³ð³â ³ íàì³ð³â éîãî ïàðòíåð³â.

6.2.Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõå-
ìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ îá-
ëàøòóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

6.3. Íàéâèã³äí³ø³ óìîâè ñïëàòè Îð-
ãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåí-
íÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîð-
òíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

6.4.Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

7. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ 
íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:

7.1.Âèçíàí³ áàíêðóòàìè,àáî ñòîñîâíî
ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

7.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñî-
âèõ äîêóìåíò³â,ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ
ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åí-
íÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

7.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿
(ïðèïèíåííÿ).

7.4.Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðå-
áóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå
ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

7.5.Ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïî-
äàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

7.6.Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíà-
ëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñ-
òèö³éíèõ äîãîâîð³â,àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñî-
áàìè,ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íå-
íàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³í-
âåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â,àáî ³íøèõ äîãî-
âîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

8. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíè-
êàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ:
01044,ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,36,ê³ì. 619,
òåë. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75
(ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00)
ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ
äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íà-
ÿâíîñò³ äîêóìåíòà,ùî ï³äòâåðäæóº ñïëà-
òó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó.
Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ
äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9.Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñ-
íèêàìè êîíêóðñóîñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâ-
íîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè)
êàëåíäàðíèõäí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîí-
êóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â,
âóë.Õðåùàòèê,36,ê³ì.619,òåë.202-76-80,
202-72-91, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿò-
íèöÿ ç 10.00 äî 16.00).Äåíüîïóáë³êóâàí-
íÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

10. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äî-
äàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044,
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619,
òåë. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75
(ïîíåä³ëîê —ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâî-
ìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

¹ ï/ï
Åëåìåíòè

ï³äçåìíîãî
ïåðåõîäó

Ðåãëàìåíòí³ ðîáîòè
Ïåð³îäè÷í³ñòü

âèêîíàííÿ

1
Çàãàëüí³
ïîëîæåííÿ

- êîíòðîëü åêñïëóàòàö³éíîãî ñòàíó
óñ³õ åëåìåíò³â ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó;

ïîñò³éíî

- óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç â³äïîâ³äíè-
ìè ï³äïðèºìñòâàìè íà âèâåçåííÿ
ñì³òòÿ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà ïðèéìàííÿ ñò³÷íèõ âîä.

ïîñò³éíî

2 Óðíè

- çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñ-
òþ óðí òà ñì³òòºçá³ðíèê³â;

ïîñò³éíî

- î÷èùåííÿ óðí òà êîíòåéíåð³â â³ä
ñì³òòÿ; 2-à ð/äåíü

1 ð/òèæäåíü- ìèòòÿ òà äåç³íôåêö³ÿ óðí ³ êîíòåé-
íåð³â.

3 Ñòåëÿ

- îáì³òàííÿ ñòåë³; 1 ðàç â äåíü

- ðåìîíò ïîøêîäæåííÿ øòóêàòóðêè
ñòåë³;

ïðè âèíèêíåíí³

- ë³êâ³äàö³ÿ ï³äò³êàíü øëÿõîì ãåðìå-
òèçàö³¿ ñòèê³â ïàíåëåé ïåðåêðèòòÿ;

ïðè âèíèêíåíí³

- â³äíîâëåííÿ ïîá³ëêè ñòåë³. 1 ðàç íà ð³ê 

4 Ñò³íè

- ìèòòÿ ñò³í òà äâåðåé; 1 ðàç â äåíü

- ðåìîíò ïîøêîäæåííÿ øòóêàòóðêè
òà îáëèöþâàííÿ ñò³í;

ïðè âèíèêíåíí³

- â³äíîâëåííÿ ïîá³ëêè ñò³í; 1 ðàç íà ð³ê

- ïåðåôàðáóâàííÿ äâåðåé; 1 ðàç íà ð³ê

- êîíòðîëü çà ðîçêëåþâàííÿì îãîëî-
øåíü ó íåâ³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ.

ïîñò³éíî

5 Ï³äëîãà

- ïðèáèðàííÿ ï³äëîãè: ï³äì³òàííÿ
ïîêðèòòÿ, ìèòòÿ ïîêðèòòÿ;

2 ðàçè â äåíü

- ðåìîíò ïîêðèòòÿ ï³äëîãè: ë³êâ³äàö³ÿ
ïðîâàë³â òà ïðîñàäîê, çàì³íà ïîø-
êîäæåíîãî ïîêðèòòÿ ï³äëîãè (à/á,
ïëèò, òîùî).

ïðè âèíèêíåíí³

6 Ñõîäè

- ïðèáèðàííÿ ñõîä³â â³ä ñì³òòÿ òà
ñí³ãó;

3 ðàçè â äåíü

- ñêîëþâàííÿ íàëåä³â, óù³ëüíåíîãî
ñí³ãó òà ïîñèïàííÿ ñõîä³â ïðîòèîæå-
ëåäíèìè ìàòåð³àëàìè;

3 ðàçè â äåíü

- ðåìîíò ïîøêîäæåíü ïëèò ïîêðèòòÿ
ñõîä³â òà ï³äñòóïåí³â;

ïðè âèíèêíåíí³

- ë³êâ³äàö³ÿ ïîðóøåííÿ ç'ºäíàííÿ
åëåìåíò³â ñõîä³â àáî ¿õ îïèðàííÿ íà
êîñîóðè;

ïðè âèíèêíåíí³

- âèïðàâëåííÿ ïîãíóòèõ, çàêð³ïëåí-
íÿ ðîçõèòàíèõ òà â³äíîâëåííÿ â³ä-
ñóòí³õ ïîðó÷í³â ñõîä³â;

ïðè âèíèêíåíí³

- ïîíîâëåííÿ ïîôàðáîâàíî¿ ïîâåð-
õí³ îêðåìèõ åëåìåíò³â.

1 ðàç íà ð³ê

7 Ïàðàïåòè

- ìèòòÿ ïàðàïåò³â; 1 ðàç â äåíü

- î÷èùåííÿ ïàðàïåò³â â³ä ñí³ãó; 2 ðàçè â äåíü

- ðåìîíò ïëèò îáëèöþâàííÿ òà íàê-
ðèâíèõ ïàðàïåò³â, ùî â³äøàðóâàëèñÿ.

ïðè âèíèêíåíí³

8
Âîäîïðî-
â³ä

- ðåâ³ç³ÿ òà çàì³íà çàï³ðíî¿ àðìàòó-
ðè (âåíòèë³, êðàíè, çàñóâêè);

ïðè âèíèêíåíí³

- ë³êâ³äàö³ÿ ï³äò³êàííÿ ó òðóáîïðîâîä³; ïðè âèíèêíåíí³

- ôàðáóâàííÿ âîäîïðîâ³äíèõ òðóá. 1 ðàç íà ð³ê

9
Êàíàë³çà-
ö³ÿ

- íàãëÿä çà çëèâîïðèéìàëüíîþ ìå-
ðåæåþ;

ïîñò³éíî

- î÷èñòêà òà ïðîìèâàííÿ ìåðåæ³; 2 ðàçè íà ð³ê

- ðåìîíò çëèâîïðèéìàëüíèõ êîëîäÿ-
ç³â ³ç çàì³íîþ ïîøêîäæåíèõ ðåø³òîê;

ïðè âèíèêíåíí³

- çàì³íà óøêîäæåíèõ êîðîç³ºþ íåñó-
÷èõ åëåìåíò³â ìåòàëîêîíñòðóêö³é;

ïðè âèíèêíåíí³

- àíòèêîðîç³éíèé çàõèñò ìåòàëîêîíñ-
òðóêö³é.

1 ðàç íà ð³ê

10
Îáëàäíàí-
íÿ

- íàãëÿä çà ð³âíåì âîäè â øàõòíîìó êî-
ëîäÿç³ íàñîñíî¿, ñâîº÷àñíå â³äêà÷óâàí-
íÿ âîäè (ïðè â³äñóòíîñò³ àâòîìàòèêè);

ïîñò³éíî

- íàãëÿä çà ñòàíîì íàñîñ³â òà îáëàä-
íàííÿ, ïðîâåäåííÿ ÒÎ, ïëàíîâèõ òà
àâàð³éíèõ ðåìîíò³â;

ïîñò³éíî

- î÷èùåííÿ òà ïðîìèâàííÿ íàñîñ³â òà
îáëàäíàííÿ, çàì³íà;

2 ðàçè íà ð³ê

- ôàðáóâàííÿ îêðåìèõ åëåìåíò³â
îáëàäíàííÿ.

1 ðàç íà ð³ê

11
Åëåêòðè÷-
íå îáëàä-
íàííÿ

- íàãëÿä çà ñïðàâí³ñòþ åëåêòðîìåðå-
æ³ òà óñòàòêóâàííÿ;

ïîñò³éíî

- ë³êâ³äàö³ÿ ïîøêîäæåíü, çàì³íà åëåê-
òðîëàìï, ñâ³òèëüíèê³â;

ïðè âèíèêíåíí³

- ìèòòÿ òà ïðîòèðàííÿ ñâ³òèëüíèê³â; 1 ðàç â äåíü

- ïåðåâ³ðêà çàçåìëåííÿ; 1 ðàç â 2 ðîêè

- êîíòðîëü çà â÷àñíèì ââ³ìêíåííÿì
îñâ³òëåííÿ ç íàñòàííÿì òåìíîòè.

çã³äíî ãðàô³êó

12

Ïîæåæíà
îõîðîíà òà
ïîïåðåä-
æåííÿ íàä-
çâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é

- óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðî-
òèïîæåæíèõ, îñâ³òëþâàëüíèõ òà çà-
ïîá³æíèõ ïðèñòðî¿â;

ïîñò³éíî

13
Ïðèëåãëà
òåðèòîð³ÿ

- ïðèáèðàííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿
â³ä ñì³òòÿ;

çã³äíî ãðàô³êó
ïðèáèðàííÿ- î÷èùåííÿ â³ä ñí³ãó, âèâåçåííÿ ñí³-

ãó, ïîñèïàííÿ ïðîòèîæåëåäíèìè ìà-
òåð³àëàìè.

¹
Ïåðåë³ê 
âèòðàò

Ðàçîì, ãðí

Ðîçä³ë
²

ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ-
ÌÎÍÒÀÆÍ² ÐÎ-
ÁÎÒÈ

1 188 000

Îïîðÿäæåííÿ
ïðèì³ùåíü ï³ä-
çåìíîãî ïåðå-
õîäó:

Äåìîíòàæ îá-
ëàäíàííÿ (åñêà-
ëàòîðè, ïëèòêà,
äðåíàæí³ ðå-
ø³òêè, ñâ³òèëü-
íèêè òà ³íøå)

195 000

Ðåìîíò ñòåëü,
ñò³í, ï³äëîãè,
ñõîä³â, ïàðàïå-
ò³â, êîëîí

325 000

Âñòàíîâëåííÿ
ñâ³òëîä³îäíîãî
îñâ³òëåííÿ

395 000

Ã³äðî³çîëÿö³ÿ òà
âîäîâ³äâåäåííÿ
(çàì³íà äðåíàæ-
íèõ ðåø³òîê òà
³íøå)

273 000

Ðîçä³ë
II

ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß 3 207 528

Åñêàëàòîðè 2 807 528

Ëàéòáîêñè 400 000

Ðàçîì âèòðàòè
(â ò.÷. ÏÄÂ)

4 395 528

¹
ç/ï

Íàçâà Ïîêàçíèê

1.
Çàãàëüíà ïëîùà
Îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ

513,7 ì2

2. Ïîâåðõîâ³ñòü 1

3.
Âèñîòà ïðèì³ùåí-
íÿ â ÷èñòîò³ (â³ä
ï³äëîãè äî ñòåë³)

2,2 ì

4. - ïëîùà ñò³í 825 ì2

5. - ïëîùà ï³äëîã 486 ì2

6. - ïëîùà ñòåë³ 460 ì2

7. - ïëîùà ñõîä³â 151 ì2

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàâåðøåííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó âíåñåííÿ çì³í äî äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
ðàéîíó Òåðåìêè-III ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà"
(Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó âíåñåííÿ çì³í äî
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðàéîíó Òåðåìêè-III ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(äàë³ — ÄÏÒ).

Ïðîåêò ÄÏÒ ç 09 âåðåñíÿ ïî 09 æîâòíÿ 2016 ðîêó ïðîéøîâ ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü. Ó ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ áóëî ðîçì³ùåíî åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â
ïðîåêòó. Îãîëîøåííÿ îïóáë³êîâàíî ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 15.03.16 ¹ 27 (4797).

Ïðîåêò ÄÏÒ äîîïðàöüîâàíî çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü çã³äíî ç
îòðèìàíèìè ïðîïîçèö³ÿìè òà çàóâàæåííÿìè ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ, ô³çè÷íèõ
îñ³á òà çã³äíî ïðîòîêîëüíèõ ð³øåíü çàñ³äàííÿ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ïðè
Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 31.08.2016 ó ñïðàâ³ ¹ 014-à-16.

Îñòàòî÷íèìè ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâèõ
æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ æèòëà áëèçüêî 1,7 ìëí. êâ. ì, íîâèõ 4-õ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ðÿäó ïî÷àòêîâèõ øê³ë,äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,ïîë³êë³í³êè,
ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ç³ ñòàíö³ºþ øâèäêî¿ äîïîìîãè,íîâîãî àâòîâîêçàëó"Òåðåìêè",
ÒÐÊ "Ðåñïóáë³êà", çàïëàíîâàíî ñïîðóäæåííÿ áàãàòîð³âíåâèõ ïàðê³íã³â.

Â ìåæàõ æèòëîâî¿ çàáóäîâè êâàðòàë³â ïåðåäáà÷åíî îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿,
âëàøòóâàííÿ íîâèõ ñêâåð³â òà áëàãîóñòð³é ³ñíóþ÷èõ,ñòâîðåííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â,
ì³ñöü â³äïî÷èíêó òà ³í.

ÄÏÒ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ
æèòëà, áóä³âíèöòâî óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, òðàñóâàííÿ âóëèöü òîùî.

ÄÓ "Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ì. Ì. Ì. Àìîñîâà ÍÀÌÍ Óêðà¿íè"
âèâ÷àº ïîïèò íà îðåíäó ÷àñòèíè àñôàëüòîâîãî ìàéäàí÷èêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,0 êâ. ì,

ðîçì³ùåíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Àìîñîâà,6, äëÿ ðîçòàøóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòó

ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, íà òåðì³í 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.

Âàðò³ñòü ìàéíà â³äïîâ³äíî äî îö³íêè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ñòàíîì íà 31.07.2016 ð. ñòàíîâèòü

äëÿ 30,0 êâ.ì — 321 800,00 ãðí (òðèñòà äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò ãðèâåíü 00 êîï.) áåç ÏÄÂ.

Îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè âåðåñåíü 2016 ðîêó äëÿ 30,0 êâ.ì. —

2145,33 ãðí ( äâ³ òèñÿ÷³ ñòî ñîðîê ï'ÿòü ãðèâåíü 33 êîï.) áåç ÏÄÂ.

Ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ âèõîäó äàíîãî îãîëîøåííÿ

çà òåë. (044) 275-66-88.

Êîïòåëîâ Âàëåð³é Áîðèñîâè÷, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Ï÷³ëêè, 2-á, êâ. 387,
âèêëèêàºòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå
â³äáóäåòüñÿ 28 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó îá 14.30 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Àíäðóõ Ëàðèñè
Ìèõàéë³âíè äî Êîïòåëîâà Âàëåð³ÿ Áîðèñîâè÷à ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ùåííÿì.

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 çà éîãî â³äñóòíîñò³ ç
óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ñóääÿ Ëåîíòþê Ë. Ê.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåí-
äó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,73 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-4 ïîâåðõàõ ã³ìíà-
ç³¿ "Êè¿âñüêà Ðóñü" Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ãìèð³, 2-Â, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòà-
íîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 768 590,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà
çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 9 607,38 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,
êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòó ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ

136,8 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28, ë³ò. "À"
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28 ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 10) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 1 416 200 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 283 240 (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 699 440 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò äåâ'ÿíîñòî äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñîðîê) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 169 944 (ñòî ø³ñòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ñîðîê ÷îòèðè) ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.

3. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòó ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòó, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 02 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà
á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê -÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00
äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä
áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 169 944 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26506011904146 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 28, ë³ò. "À".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìî-

æåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íå-
îáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïå-

ðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåí-
íÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà-

÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîç-

òàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; 
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
-åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàð-

òîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêî-
âî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãî-
âóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ

ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ
àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêà-
ìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ
òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî
ñòàíó îá'ºêòó îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³
ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íè-

ìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà

þðèäè÷íî¿ îñîáè; :
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ,

òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè
îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì
îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã ç ªäè-
íîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-

ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äî-
êóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè
àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè —
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.Äîêóìåíò,ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóð-

ñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíî-
ñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é
êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 28.11.2016 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 îá 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâà-
í³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíî-
ìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå-
÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿
íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà
îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóð-
ñ³ — 21.11.2016 (êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòà-
ìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äî-
â³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò.
ç 9.00 äî 18.00; â ïò.- ç 9.00 äî 16.45.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè: íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíîãî â áóä³âë³ ¹4-à, íà âóë. Ï³äâèñîöüêîãî äëÿ ðîçì³ùåííÿ: àïòåêè (àïòå÷íîãî ïóíêòó), ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ îá 11.00 25 ëèñòîïàäà 2016
ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêî, 15,
çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîð-
ìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010,
ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêî, 15 ê³ì. 210
(ïí. -÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ
ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàí-
íÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 21 ëèñòîïàäà
2016 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 6060,00 ãðí
áåç ÏÄÂ; Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 12120,00 ãðí.
áåç ÏÄÂ. Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ: Îäåðæóâà÷:
Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëü-
òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà, ð/ð 26003052720578, â Ïå÷åðñüê³é ô³ë³¿
ÏÀÒ ÊÁ "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ", ÌÔÎ 300711,
ªÄÐÏÎÓ 26188567, ²íäèâ³äóàëüíèé ïîä. íîìåð
261885626553, ÑÂ. ðåºñòð. ÏÄÂ 200150295

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
- êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº: ïîäàò-

êè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëà-
òè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîç-
ì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ
ïëàòîþ;

- êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,
íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàí-
íÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäî-
âàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³ò-
òÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³í-
æåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìå-
ðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåí-
äàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì — áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà — áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî
ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì — áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷åì;

- ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óê-
ëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé
çàñòðàõóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñ-
òâà — áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè
äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê
îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);

� îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü
âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè
çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷-
íèé ì³ñÿöü (ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñ-
òâîì);

� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ
äîãîâîðó îðåíäè);

� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà

îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà
îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³
"Õðåùàòèê" (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà
îðåíäè;

� çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî
ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà
ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â
ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

� óòðèìàííÿ îá'ºêòó â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðà-
âèë îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà
òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòó îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü,
çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðà-
õóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðå-
ìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì — áàëàíñîóòðèìóâà÷åì
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïî-
â³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

� àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïå-
ðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðî-
ïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íå ï³ä-
ïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè 

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÒÌÎ "Ïñèõ³àòð³ÿ" ó ì. Êèºâ³ (òåë. 468-41-77)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

34,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Êèðèë³âñüêà, 103-À,
ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòó ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè
2 189,67 4 379,34

ð/ð 37112005001207
ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01994072

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ ÌÀ "Êè¿â" (Æóëÿíè) (òåë. 339-26-77)

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

105,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
81, ë³ò. Þ (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàê-
öèçíî¿ ãðóïè

6 456,80 12 913,59

ð/ð: 260043011721 
ÏÀÒ Äåðæàâíèé îùàä-

íèé áàíê Óêðà¿íè 
ÌÔÎ: 300465 

ªÄÐÏÎÓ: 011315514

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — àâòîòðàíñïîðòíå ÊÏ ¹ 273901 (òåë. 257-50-12)

3
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,90
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Îõòèðñüêà, 8, ê. 1(1 ïîâåðõ)

îô³ñ 6 375,00 12 750,00

ð/ð 2600945322100 
AT "Óêðñèááàíê"

ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 05433011

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (òåë. 279-20-31)

4
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 100,00
êâ. ì çà àäðåñîþ: Áîðèñï³ëüñüêà, 15, ê. 6 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 5 873,33 11 746,66
ð/ð: 26002300236809 
ÒÂÁÂ ¹ 10026/0104
ô³ë³ÿ Ãîëîâíîãî óï-

ðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³

AT "Îùàäáàíê"
ÌÔÎ: 322669 

ªÄÐÏÎÓ: 23390156

5
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 119,80

êâ. ì çà àäðåñîþ: Áîðèñï³ëüñüêà, 15 (1 ïîâåðõ)
ñêëàä 7 036,67 14 073,34

6
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,50
êâ. ì çà àäðåñîþ: Óñåíêà Ïàâëà, 7/9, ê. 2 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 6 509,33 13 018,66

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

7
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

79,45 êâ. ì çà àäðåñîþ: Îáîëîíñüêà, 21, ë³ò. À
(1-4 ïîâåðõè)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³é-
ñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó òà ñîö³àëüíó

äîïîìîãó, à òàêîæ ðåàá³ë³òàö³þ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
ÀÁÎ îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ìóçè÷íèõ òðå-

í³íã³â, ÀÁÎ äëÿ íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, à òàêîæ ðåàá³ë³-
òàö³¿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÀÁÎ ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áàçó-
ºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ãóìàí³òàðíîãî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà òà äîïîìîãè âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèì
îñîáàì òà ëþäÿì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê

êîíôë³êòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè

10 075,91 20 151,82

ð/ð 2600230946101 ó
öåíòðàëüíîìó â³ää³-
ëåíí³ ì. Êèºâà ÏÀÒ

"Áàíê êðåäèò Äí³ïðî"
ÌÔÎ: 305749 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500
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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 50665
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ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

«ÞÍ-ÏÐÅÑ» çàïàëþº 
íîâ³ ç³ðêè æóðíàë³ñòèêè
� Ó Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóëàñÿ ïîñâÿòà 

íîâà÷ê³â ó þí³ êîðåñïîíäåíòè

×ÎÌÓ ñàìå «íà êóõí³»? Òîìó ùî
ñàìå íà êóõí³ âèãîòîâëÿþòü íàé-
ñìà÷í³ø³ ñòðàâè, à çíà÷èòü ãîòóº-
òüñÿ äîáðèé íàñòð³é ³ çàïîðóêà çäî-
ðîâ’ÿ áóäü-ÿêî¿ ðîäèíè. À ïîò³ì
âñÿ ñ³ì’ÿ çáèðàºòüñÿ çà ñòîëîì ³
ðîçïîâ³äàº íîâèíè, ä³ëèòüñÿ âðà-
æåííÿìè é ïåðåæèâàííÿìè, ïëà-
íóº íàñòóïíèé äåíü. Òàê ³ æóðíà-
ë³ñòè — ãîòóþòü «äîáð³ ñòðàâè»: ³í-
ôîðìàö³þ, ôîòî, îïåðàòèâí³ âåñå-
ë³ ñþæåòè... Íå îáõîäèòüñÿ, çâ³ñ-
íî, é áåç ïåð÷åíîãî ôåéëåòîíó,
ãîñòðîãî ðîçñë³äóâàííÿ...

Ùîðîêó ïîñâÿòà â þí³ æóðíàë³ñ-
òè ñòàº íåïîâòîðíîþ ïîä³ºþ äëÿ
âñ³õ «ÞÍ-ÏÐÅÑ³âö³â», à òàêîæ ¿õ
äîðîñëèõ êîëåã — â³äîìèõ æóðíà-
ë³ñò³â, ðåäàêòîð³â, ïèñüìåííèê³â,
ÿê³ ïðèõîäÿòü ïðèâ³òàòè ïî÷àò-
ê³âö³â. Öüîãîð³÷ äî þíèõ ìåä³é-
íèê³â çàâ³òàëè ïîåò, ïðîçà¿ê, ãó-
ìîðèñò, ïåðåêëàäà÷, âåäó÷èé ïðî-
ãðàì íà óêðà¿íñüêîìó ðàä³î Âà-
ñèëü Äîâæèê, ïîåòåñà é ïèñüìåí-
íèöÿ Àíòîí³ÿ Öâèä, æóðíàë³ñò, ïî-
åòåñà ³ ïèñüìåííèöÿ Ìàð³ÿ Ìîðî-
çåíêî òà æóðíàë³ñò, ïðåñ-ñåêðåòàð
Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè é íàóêè ÊÌÄÀ
Ìàð³ÿ Êðàâ÷óê. Ãîñò³ ùèðîñåðäíî
â³òàëè þíèõ êîðåñïîíäåíò³â, áàæà-

ëè ¿ì óñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â, òåðï³ííÿ
é íàñíàãè íà òåðíèñòîìó øëÿõó
æóðíàë³ñòèêè, à òàêîæ âðó÷èëè
íîâà÷êàì ¿õ ïåðø³ ïîñâ³ä÷åííÿ.

Ìèñòåöüê³ â³òàííÿ â³ä êîëåê-
òèâ³â Ïàëàöó ìàéáóòí³ì òåëåâ³-
ç³éíèêàì, ðàä³éíèêàì ³ ãàçåòÿðàì
ïåðåäàëè âèõîâàíêè çðàçêîâîãî

åñòðàäíî-äóõîâîãî îðêåñòðó
«Þí³ñòü».

Ó öåé äåíü îòàìàí æóðíàë³ñò-
ñüêîãî êîçàöòâà Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà
²ëëþê ðàçîì ³ç âèêëàäà÷àìè «çà-
ïàëèëà» ìàéæå 300 íîâèõ ç³ðî÷îê
ìîëîä³æíî¿ æóðíàë³ñòèêè. Âîíè
ùå äîáðå íå çíàþòü, ùî ¿õ ÷åêàº
â ìàéáóòíüîìó, àëå ìàþòü âåëè-
êèé çàïàë ³ áàæàííÿ. Òîìó ³ ïðèé-
øëè äî ³íôîðìàö³éíî-òâîð÷îãî
àãåíòñòâà «ÞÍ-ÏÐÅÑ» â ð³çí³ ãóðò-
êè: «Øêîëà îñíîâ æóðíàë³ñòèêè»,
«Ðåïîðòåðè», «Àá³òóð³ºíòè», «Òå-
ëåæóðíàë³ñòèêà» (òåëåîïåðàòîðè,
òåëåðåæèñåðè, òåëåâåäó÷³), «Åêñ-
òðåìàëüíà æóðíàë³ñòèêà», «Ðàä³î-
æóðíàë³ñòèêà», «Ôîòîæóðíàë³ñòè-
êà», ïðåñ-êëóá, ë³òåðàòóðíå òîâà-
ðèñòâî, êîìï’þòåðíèé äèçàéí, ðå-
äàêö³¿ ãàçåò «Ì³ñò-Ì», «Øê³ëüíà
ñòîëèöÿ» òîùî...

«Æóðíàë³ñòèêà — öå ìè!» — ïî-
ãîäèëèñÿ ³ íîâà÷êè, é ìåòðè æóð-
íàë³ñòèêè, âèêîíóþ÷è ðàçîì Ã³ìí
æóðíàë³ñò³â �

Òðàäèö³éíî â æîâòí³ â ³íôîðìàö³éíî-òâîð÷îìó àãåíòñòâ³ «ÞÍ-

ÏÐÅÑ» Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóâàºòüñÿ óðî-

÷èñòà ïîñâÿòà ó þí³ êîðåñïîíäåíòè — «Íà æóðíàë³ñòñüê³é êóõ-

í³ — íîâà÷êè!». Íàðàç³ 300 êè¿âñüêèõ øêîëÿð³â â³äâ³äóþòü òóò

ð³çíîìàí³òí³ ãóðòêè, ñåðåä ÿêèõ— «Øêîëà îñíîâ æóðíàë³ñòè-

êè», «Ðåïîðòåðè», «Àá³òóð³ºíòè», «Òåëåæóðíàë³ñòèêà», «Åêñ-

òðåìàëüíà æóðíàë³ñòèêà», «Ðàä³îæóðíàë³ñòèêà», «Ôîòîæóð-

íàë³ñòèêà» òîùî.

ßðîñëàâ ßÖÅÂÑÜÊÈÉ, Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ÊÏÄÞ â³äáóëàñÿ ïîñâÿòà óþí³ êîðåñïîíäåíòè—«Íà æóðíàë³ñòñüê³é êóõí³—íîâà÷êè!»

Íà ñâÿòî òðàäèö³éíî çàïðîñèëè ñòàðøèõ êîëåã — â³äîìèõ æóðíàë³ñò³â, ðåäàêòîð³â,
ïèñüìåííèê³â, ïîåò³â, ïåðåêëàäà÷³â, âåäó÷èé òåëå- òà ðàä³ïðîãðàì

Êåð³âíèê ²ÒÀ «ÞÍ-ÏÐÅÑ» Íàä³ÿ ²ëëþê
íàãîðîäèëà ïåðåìîæö³â Ì³æíàðîäíîãî
ôåñòèâàëþ «Çîëîòà îñ³íü Ñëàâóòè÷à» 
â íîì³íàö³¿ «Òåëåáà÷åííÿ»
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ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèêî-
ëà Ïîâîðîçíèê ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ç 73-þ ð³÷-
íèöåþ âèçâîëåííÿ Êèºâà òà 72-þ
ð³÷íèöåþ çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè â³ä
ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

«Öþ ïåðåìîãó âè çäîáóëè ö³-
íîþ âàæêèõ âòðàò. Îêóïàö³ÿ, ùî
òðèâàëà á³ëüøå òðüîõ ðîê³â, ïðè-
íåñëà ÷èñëåíí³ ñòðàæäàííÿ äëÿ
íàøîãî íàðîäó. Ó íàø³é ïàì’ÿò³
íàçàâæäè çáåðåæóòüñÿ ïîäâèãè
òà ìàñîâèé ãåðî¿çì âî¿í³â íà ïî-
ëÿõ áèòâ ï³ä ÷àñ âèçâîëåííÿ Óêðà-
¿íè òà ¿¿ ñòîëèö³. Ìè ïèøàºìîñü
äîðîãèìè ³ ñëàâíèìè ³ìåíàìè
êîæíîãî, õòî â³ääàâ æèòòÿ çà ìèð
³ ùàñòÿ íàøî¿ êðà¿íè. Ìè âàñ ö³-
íóºìî òà ïîâàæàºìî. Äÿêóºìî
âàì çà ìóæí³ñòü, ñèëó äóõó ³ ñà-
ìîïîæåðòâó â áîÿõ çà ð³äíó Óêðà-
¿íó. Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà
äîáðîáóòó âàøèì ðîäèíàì!»,—
ñêàçàâ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê òà çà-
ïðîïîíóâàâ ïðèñóòí³ì âøàíóâà-

òè çàãèáëèõ õâèëèíîþ ìîâ÷àí-
íÿ. Â³í çàóâàæèâ, ùî ì³ñüêà âëà-
äà ðîáèòü óñå ìîæëèâå, ùîá ñó-
÷àñíèé Êè¿â ñòàâ êîìôîðòíèì
ì³ñòîì äëÿ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â
³ ãîñòåé ñòîëèö³, ùîá âåòåðàíè
â³éíè òà ïðàö³ â³ä÷óâàëè ï³ä-
òðèìêó ç áîêó âëàäè. Ï³ä ÷àñ çà-
õîäó Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê ïðèâ³-
òàâ ³ç 90-ð³÷íèì þâ³ëåºì ó÷àñíè-
öþ áîéîâèõ ä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè Í³íó ²âàí³âíó Æóðèëî. Ó
ñêëàä³ á³éö³â Öåíòðàëüíîãî ôðîí-
òó þâ³ëÿðêà âîþâàëà, çâ³ëüíÿþ÷è
ç³ ñâî¿ìè ïîáðàòèìàìè ì³ñòà ï³â-
í³÷íî¿ Óêðà¿íè. Çãîäîì, ó ñêëàä³
1-ãî Á³ëîðóñüêîãî ôðîíòó, áðàëà
ó÷àñòü ó âèçâîëåíí³ ì³ñò Á³ëîðó-
ñ³ òà Ïîëüù³,òàêèõ ÿê Ãîìåëü, Áîá-
ðóéñüê, Áðåñò, Ïîçíàíü, à òàêîæ ó
ôîðñóâàíí³ ð³÷êè Îäåð. Çà ñâ³é
ðàòíèé ïîäâèã Í³íà ²âàí³âíà íà-
ãîðîäæåíà îðäåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè ²² ñòóïåíÿ òà áàãàòüìà ìå-
äàëÿìè �

Ó×ÎÐÀ êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíî-
ñòè÷íèé öåíòð Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ïðèéìàâ ïîâàæíèõ ãîñ-
òåé. Çàõîäè â³äáóâàëèñÿ ç íàãî-
äè â³äêðèòòÿ â³äðåñòàâðîâàíîãî
êàá³íåòó ôëþîðîãðàô³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü.

Êîëèøíÿ Ïîë³êë³í³êà ¹ 1 äàâ-
íî ìàëà ñëàâó ñâîºð³äíîãî «Òè-
òàí³êà»: â ïðèì³ùåíí³ ë³êàðí³ áà-
ãàòî ðîê³â íå áóëî ðåìîíòó, à 90
â³äñîòê³â ìåäè÷íîãî îáëàäíàí-
íÿ ïîâí³ñòþ âè÷åðïàëî òåðì³í
åêñïëóàòàö³¿. Ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿
ï³äñèëþâàëàñÿ â³äñóòí³ñòþ ñó-
÷àñíîãî ôëþîðîãðàôà: ÷îòèðè
êàá³íåòè ç íåîáõ³äíîþ àïàðàòó-

ðîþ íå ïðàöþâàëè á³ëüøå 560
äí³â!

Íàðåøò³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿ-
ìè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ òà ìåäïåð-
ñîíàëó ë³êàðí³ áóëî ïðîâåäåíî
ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåíü, â òî-
ìó ÷èñë³ ôëþîðîãðàô³÷íîãî êà-
á³íåòó, äå âñòàíîâèëè ðåíòãåí³â-
ñüêèé ä³àãíîñòè÷íèé êîìïëåêñ
«Êðàñ».

Òàêå îáëàäíàííÿ âêðàé íåîá-
õ³äíå, áî íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ çíà-
õîäèòüñÿ ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéâ³éñüêêîìàòó, àäæå îá-
ñòåæåííÿ ïðèçîâíèê³â — âàæëè-
âà ÷àñòèíà îáîðîííî¿ ïîë³òèêè
äåðæàâè �

Âåòåðàí³â ïðèâ³òàëè ç 73-þ ð³÷íèöåþ
âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â

Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè íîâèé 
ôëþîðîãðàô³÷íèé êàá³íåò

ÊÎÌ²Ñ²ß ç ïèòàíü íàéìåíóâàíü
ïîãîäèëà íàéìåíóâàííÿ íîâèõ
âóëèöü ó ñåëèù³ Áèê³âíÿ òà ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà. Â³ä-
ïîâ³äí³ ð³øåííÿ áóëè ïðèéíÿò³
íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ ï³ä ãîëîâó-
âàííÿì çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³ÿ Ðåçí³êîâà.

Â³äòàê, ó ñåëèù³ Áèê³âíÿ äî
âèíåñåííÿ íà ãðîìàäñüê³ îáãîâî-
ðåííÿ ðåêîìåíäîâàíî íàñòóïí³
íàçâè: ²âàíà Ðîãà÷à, Îðåñòà ×å-
ìåðèíñüêîãî, Ïàâëà Ôèëèïîâè-
÷à, Ìèõàéëà Á³ë³íñüêîãî, Âàñèëÿ
Á³äíîâà, Ðîáåðòà Êîíêâåñòà, Ðî-
äèíè Âîðîíèõ, Ãðèãîð³ÿ Êîñèí-
êè, Âëàäëåíà Êóçíºöîâà, Ëåñÿ Òà-

íþêà, ªâãåíà Ïëóæíèêà, Äìèòðà
Çàãóëà, ²ñè Ìóíàºâà, Ñòåïàíà Âèò-
âèöüêîãî.

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íîâ³
âóëèö³ ïðîïîíóºòüñÿ íàçâàòè íà
÷åñòü: Íàçàð³ÿ ßðåì÷óêà, Îñòàïà
Âåðåñàÿ, Â³êòîðà Çàðåöüêîãî, Áî-
ðèñà Ìàòþøåíêà,Âîëîäèìèðà Íà-
óìåíêà, Àíäð³ÿ Í³êîâñüêîãî, Ñåð-
ã³ÿ Îñòàïåíêà,Îëåêñàíäðà Îñåöü-
êîãî,Ìèêîëè Ëåâèòñüêîãî,Âàëåí-
òèíà Îòàìàíîâñüêîãî, Îëåãà Áî-
ðèñîâà, Ìèêîëè Ðÿáîâîëà, Ìàêñè-
ìà Ñëàâèíñüêîãî, Ìèõàéëà Ïåò-
ðåíêà, Îëåêñàíäðà Óäîâè÷åíêà,
Àíàòîë³ÿ Êåíò³ÿ, Ñåðã³ÿ Øåëóõ³íà,
Ãðèãîð³ÿ Ãîëîñêåâè÷à,Áîðèñà Òåíà�

Äåÿê³ âóëèö³ Ãîëîñ³ºâî ³ Áèê³âí³ 
ìîæóòü ïåðåéìåíóâàòè
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