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íîâèíè

Ó ÑÓÁÎÒÓ ïî îá³ä³ íà ïåðåòèí³
âóëèöü Î. Òåë³ãè òà Ìåëüíèêîâà,
íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòî-
ðèêî-ìåìîð³àëüíîãî çàïîâ³äíè-
êà «Áàáèí ßð» óðî÷èñòî â³äêðè-
ëè ïàì’ÿòíèê óêðà¿íñüê³é ïóáë³-
öèñòö³ Îëåí³ Òåë³ç³.

«Ñüîãîäí³ ìè çíàõîäèìîñÿ íà
ì³ñö³ ñòðàøíî¿ òðàãåä³¿, ì³ñö³, ÿêå
ñòàëî îäíèì ³ç ñèìâîë³â çëî÷è-
í³â ïðîòè ëþäÿíîñò³. Âàæëèâî
ïàì’ÿòàòè, ùî òóò â³äáóëîñÿ, øà-
íóâàòè ïàì’ÿòü ïðî áåçíåâèííèõ
æåðòâ ³ çáåðåãòè ¿¿ äëÿ íàñòóïíèõ
ïîêîë³íü. Çáåðåãòè ÿê íàãàäóâàí-
íÿ: òàêîãî íå ïîâèííî ïîâòîðè-
òèñÿ!» — çàçíà÷èâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³ä ÷àñ öå-
ðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ
ïàì’ÿòíèêà.

Â³í çàóâàæèâ, ùî òîð³ê ñòîëè-
öÿ òà Óêðà¿íà íà ã³äíîìó ð³âí³
ïðîâåëè çàõîäè ç âøàíóâàííÿ
ïàì’ÿò³ æåðòâ Áàáèíîãî ßðó äî
75-¿ ð³÷íèö³ òðàãåä³¿.

«Ñüîãîäí³ ìè âøàíîâóºìî
ïàì’ÿòü òà â³äêðèâàºìî ìîíóìåíò
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîìó ä³ÿ÷ó,
ó÷àñíèö³ âèçâîëüíîãî ðóõó, ïî-
åòåñ³ Îëåí³ Òåë³ç³. ² â ¿¿ îñîá³ ìè
âøàíîâóºìî óñ³õ ïàòð³îò³â, ÿê³ áî-
ðîëèñÿ ³ â³ääàëè ñâî¿ æèòòÿ çà íå-
çàëåæíó Óêðà¿íó», — ï³äêðåñëèâ
ìåð Êèºâà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïàì’ÿòíèê
âñòàíîâëåíèé êîøòîì ñòîëè÷íî¿
ãðîìàäè, ³ éîãî âàðò³ñòü áëèçüêî
8 ìëí ãðí.

«² õî÷ó çàïåâíèòè: çîáîâ’ÿçàí-
íÿ, ÿêå ÿ âçÿâ íà ñåáå ÿê ìåð Êè-

ºâà, ìàþ íàì³ð âèêîíàòè. Òóò çà
ê³ëüêà ðîê³â áóäå çâåäåíèé Ìå-
ìîð³àë ïàì’ÿò³ æåðòâ Áàáèíîãî
ßðó. Ïàì’ÿò³ âñ³õ áåçíåâèííî çà-
ãèáëèõ,— çàÿâèâ Â³òàë³é Âîëîäè-
ìèðîâè÷. — Ìè ïðàöþºìî íàä
êîíöåïö³ºþ ìåìîð³àëó,íàä çáîðîì
êîøò³â áëàãîä³éíèê³â íà éîãî ñïî-
ðóäæåííÿ. Òîæ ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòü
ïðî òðàãåä³þ ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó
áóäå âøàíîâàíî ³ çáåðåæåíî».

Ïðåäñòîÿòåëü
Óêðà¿íñüêî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè
Êè¿âñüêîãî ïàòð³-
àðõàòó Ô³ëàðåò îñ-
âÿòèâ ïàì’ÿòèê òà
íàãîëîñèâ, ùî óêðà¿íö³, âøàíî-
âóþ÷è ïàì’ÿòü ïîåòåñè Îëåíè Òå-
ë³ãè, âîäíî÷àñ â³ääàþòü øàíó óñ³ì
áîðöÿì çà íåçàëåæí³ñòü íàøî¿
äåðæàâè.

«Â³äêðèòòÿ öüîãî ïàì’ÿòíèêà
îçíà÷àº, ùî ìè ñüîãîäí³ âøàíîâó-
ºìî ïàì’ÿòü óñ³õ òèõ, õòî áîðîâñÿ
çà íåçàëåæí³ñòü íàøî¿ Óêðà¿íè.
Íàø íàðîä äîâîäèòü, ùî â³í äî-
ñòîéíèé ìàòè ñâîþ íåçàëåæíó äåð-

æàâó,òèì, ùî â³í â³ääàº ñâîº æèò-
òÿ çà ¿¿ âîëþ»,— çàçíà÷èâ Ô³ëàðåò.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî ó ö³ âàæê³
÷àñè, êîëè íàøà äåðæàâà ïðîòè-
ñòî¿òü ðîñ³éñüê³é àãðåñ³¿, óêðà¿í-
ö³ ìàþòü ºäíàòèñü, à íå ïðîòè-
ñòîÿòè îäèí îäíîìó.

«Ïåðåä íàìè îñíîâíå çàâäàí-
íÿ — â³äñòîÿòè íåçàëåæí³ñòü íà-
øî¿ äåðæàâè», — íàãîëîñèâ Ïàò-
ð³àðõ.

Íà öåðåìîí³¿ â³-
öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Ïàâëî Ðî-
çåíêî íàãîëîñèâ,
ùî â³äêðèòòÿ ïàì’-
ÿòíèêà ïîåòåñ³ é ä³-
ÿ÷ö³ ÎÓÍ Îëåí³ Òåë³ç³ ó Áàáèíî-
ìó ßðó ðîçâ³í÷óº ðîñ³éñüê³ ì³ôè
ïðî ðîëü ³ ì³ñöå óêðà¿íñüêèõ ïàò-
ð³îò³â ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.

«Ñüîãîäí³ ìè çãàäóºìî òðàã³÷-
í³ ïîä³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ ð³âíî 75
ðîê³â òîìó, êîëè â ëþòîìó 1942
ðîö³ íà öüîìó ì³ñö³ áóëà çíèùåíà
Îëåíà Òåë³ãà ³ áóëè çàêàòîâàí³ ñîò-
í³ óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â. Ìè äà-
ºìî â³äïîâ³äü íà ò³ ðàäÿíñüê³ øòàì-

ïè,à çàðàç ðîñ³éñüê³ ì³ôè ïðî ðîëü
³ ì³ñöå óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â, çîê-
ðåìà ç ÎÓÍ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³é-
í³», — ñêàçàâ Ïàâëî Ðîçåíêî.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ì³-
í³ñòð êóëüòóðè
Óêðà¿íè ªâãåí Íè-
ùóê ï³äêðåñëèâ, ùî
â³äêðèòòÿ ïàì’ÿò-
íèêà Îëåí³ Òåë³ç³
ñïðèÿòèìå àêòèâí³øîìó çàëó÷åí-
íþ ìîëîä³ äî âèâ÷åííÿ á³îãðàô³¿
³ òâîð÷îñò³ ïîåòåñè.

Íàãàäàéìî, ùî Îëåíó Òåë³ãó
ðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì Ìèõàéëîì í³-
ìåöüê³ íàöèñòè ðîçñòð³ëÿëè ó Áà-
áèíîìó ßðó ó ëþòîìó 1942 ðîêó.
Ïàì’ÿòíèê óêðà¿íñüê³é ïàòð³îòö³
âñòàíîâëåíî íà âèêîíàííÿ Óêà-
çó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî â³ä-
çíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Îëåíè Òåë³ãè» òà ðîçïî-
ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
ÊÌÄÀ â³ä 20 ëþòîãî 2015 ðîêó. À
òàêîæ çà ð³øåííÿì Îðãêîì³òåòó
ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàõî-
ä³â ó çâ’ÿçêó ç 75-ìè ðîêîâèíàìè
òðàãåä³¿ Áàáèíîãî ßðó �

Ïîåòåñà, ïóáë³öèñò, ïàòð³îò
� Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê â³äîì³é óêðà¿íñüê³é 

ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷í³é ä³ÿ÷ö³ Îëåí³ Òåë³ç³

Ó ñóáîòó Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ðàçîì ³ç ìåø-
êàíöÿìè ñòîëèö³, ïðåä-
ñòàâíèêàìè óðÿäó òà
äóõîâåíñòâà â³äêðèâ
ïàì’ÿòíèê ó÷àñíèö³
óêðà¿íñüêîãî âèçâîëü-
íîãî ðóõó, ïîåòåñ³ Îëå-
í³ Òåë³ç³ íà òåðèòîð³¿
Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè-
êî-ìåìîð³àëüíîãî çà-
ïîâ³äíèêà «Áàáèí ßð».
Çà ê³ëüêà ðîê³â òóò áóäå
çâåäåíî Ìåìîð³àë
ïàì’ÿò³ æåðòâ, ðîçñòð³-
ëÿíèõ íà öüîìó ì³ñö³ ó
ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ

«Õðåùàòèê»

Ó ñóáîòó íà ïåðåòèí³ âóëèöü Î. Òåë³ãè òà Ìåëüíèêîâà, íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîãî çàïîâ³äíèêà 
«Áàáèí ßð» óðî÷èñòî â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê óêðà¿íñüê³é ïóáë³öèñòö³ Îëåí³ Òåë³ç³

Òîòàëüíå ï³äòîïëåííÿ
Êèºâó íå çàãðîæóº

Ñèòóàö³ÿ ç ìîæëèâèìè ï³äòîïëåííÿ-

ìè â Êèºâ³ º êîíòðîëüîâàíîþ,òîæ ñòî-

ëè÷íèì ìåøêàíöÿì íàðàç³ íå âàðòî

õâèëþâàòèñÿ ÷åðåç âèíèêíåííÿ íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïðî öå çàÿâèâ

ó÷îðà êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëî-

äèìèð Áîíäàðåíêî.

Çà àíàë³çîì âîäîï³ëëÿ ïîïåðåäí³õ

ðîê³â,ïîñòóïîâå ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âîäè

â Äí³ïð³ á³ëÿ Êèºâà ôîðìóâàëîñÿ ç êâ³ò-

íÿ äî ïî÷àòêó òðàâíÿ, à ìàêñèìàëüíèé

ð³âåíü ó Äåñí³ á³ëÿ ñ.Ë³òêè—â òðàâí³.

«Çà ìèíóëèé òèæäåíü ð³âåíü âîäè

â Äí³ïð³ ï³äíÿâñÿ ò³ëüêè íà 9 ñì.Çà ïî-

â³äîìëåííÿìè Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåò-

öåíòðó, çà îñòàííþ äîáó â³í ï³äíÿâñÿ

íà 1 ñì ³ çíàõîäèòüñÿ íà ð³âí³ 449 ñì

íàä ð³âíåì «0».Â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ùî-

äåííî ìîí³òîðÿòü ð³âåíü âîäè â ñòîëè-

ö³ ÿê ó Äí³ïð³, òàê ³ ó Äåñí³»,— ïîâ³äî-

ìèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ.

Çà ìàêñèìàëüíèì ïðîãíîçîì íà-

ñë³äê³â íåãàòèâíîãî âïëèâó ïðîõîäæåí-

íÿ ëüîäîõîäó, ïîâåí³ òà ïàâîäêó â Êè-

ºâ³ îïòèìàëüíî ð³âåíü âîäè ìîæå äî-

ñÿãíóòè â³äì³òêè 800 ñì íàä ð³âíåì

«0».Ò³ëüêè ó öüîìó âèïàäêó ìîæóòü áó-

òè ï³äòîïëåí³ îêðåì³ òåðèòîð³¿ 6-òè

ðàéîí³â ì³ñòà: Ãîëîñ³¿âñüêîãî,Äàðíèöü-

êîãî,Äåñíÿíñüêîãî,Äí³ïðîâñüêîãî,Îáî-

ëîíñüêîãî òà Ïîä³ëüñüêîãî. Ïðîòå íà-

ðàç³ ïðîãíîçè íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ òà-

êîãî õâèëþâàííÿ,îñê³ëüêè º äîâîë³ íå-

çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñí³ãó, ùî áóäå òàíóòè.

«Õî÷ó ùå ðàç ï³äêðåñëèòè òà çàñïî-

êî¿òè ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â, ùî íà äà-

íèé ÷àñ íåìàº æîäíî¿ ïðè÷èíè ãîâî-

ðèòè ïðî áóäü-ÿê³ íåøòàòí³ ñèòóàö³¿»,—

íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Ó ì³ñò³ ñòàðòóâàâ 
÷åðãîâèé êóðñ 
«Capital English»

Â÷èòè àíãë³éñüêó,ùîá ðîçøèðèòè âëàñ-

í³ ãîðèçîíòè, çàêëèêàâ ñëóõà÷³â íîâî-

ãî êóðñó «Capital English» ïåðøèé çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.Â³í

ââàæàº, ùî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó.

«Ó öüîìó ñâ³ò³ ìè ìàºìî áóòè äè-

íàì³÷íèìè òà àêòóàëüíèìè, ðåàãóâà-

òè íà òåíäåíö³¿ ³ ïîñò³éíî âäîñêîíà-

ëþâàòèñÿ.Àíãë³éñüêà ìîâà—òîé êëþ÷,

ÿêèé äîçâîëèòü êîæíîìó â³äêðèòè íî-

â³ äâåð³ òà çíàéòè àáî çì³íèòè ñâîº

ì³ñöå ó æèòò³»,— ï³äêðåñëèâ â³í.

Íîâèé êóðñ ðîçðàõîâàíî íà 8 ãðóï

äëÿ êèÿí ³ 2 ãðóïè (íà 40 îñ³á) äëÿ âå-

òåðàí³â ÀÒÎ. Ãåííàä³é Ïë³ñ ïåðåêîíà-

íèé, ùî ëþäè, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ç çîíè

áîéîâèõ ä³é,òà ¿õí³ ñ³ì’¿ ÷è íå íàéá³ëü-

øå ïîòðåáóþòü íîâèõ ìîæëèâîñòåé.

«Ó Êèºâ³ áàãàòî ëþäåé, ÿê³ âèìó-

øåíî åì³ãðóâàëè ç³ ñõîäó.Äîäîìó ïî-

âåðòàþòüñÿ ³ êèÿíè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó

áîéîâèõ ä³ÿõ, çàõèùàþ÷è êðà¿íó â³ä

àãðåñîðà. Òàê³ êóðñè äëÿ íèõ — ñâîº-

ð³äíå ïåðåçàâàíòàæåííÿ, ÿêå, â³ðþ,

äîçâîëèòü ëåãøå àäàïòóâàòèñÿ â ñî-

ö³óì³ òà çíàéòè òîé íàïðÿì, ó ÿêîìó

õîò³ëîñÿ á ðîçâèâàòèñÿ íàäàë³»,—ââà-

æàº Ãåííàä³é Ïë³ñ.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної
посади заступника начальника відділу аналі�
зу службової кореспонденції управління доку�
ментообігу та аналізу службової кореспонден�
ції апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

2. Визначити, що Шанаєва Тетяна Валенти�
нівна — головний спеціаліст відділу з питань
служби в органах місцевого самоврядування,
державної служби та підвищення кваліфікації
управління по роботі з персоналом апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) виконує
функції адміністратора під час проведення кон�
курсного відбору на зайняття вакантної поса�
ди державної служби категорії «Б», оголошено�
го цим розпорядженням.

3. Затвердити умови проведення конкурсу на
зайняття вакантної посади заступника началь�
ника відділу аналізу службової кореспонденції
управління документообігу та аналізу службової
кореспонденції апарату виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), що додаються.

4. Апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити:

оприлюднення цього розпорядження на Єди�
ному веб�порталі територіальної громади міс�
та Києва;

передачу міжрегіональному управлінню Націо�
нального агентства України з питань держав�
ної служби у місті Києві, Київській, Чернігівській
та Черкаській областях цього розпорядження
про оголошення конкурсу та умов його прове�
дення в електронній формі не пізніше наступ�
ного робочого дня з дня його видання;

вжиття в установленому порядку інших необ�
хідних заходів, пов’язаних з виконанням цього
розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження залишаю за собою.

Голова 
В. Кличко

Про оголошення конкурсу 
на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії «Б» у апараті виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 85 від 22 лютого 2017 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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови

22.02.2017 № 85

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника

відділу аналізу службової кореспонденції управління документообігу та
аналізу службової кореспонденції апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Посадові обов’язки

Заступник начальника відділу аналізу служ�
бової кореспонденції управління документообі�
гу та аналізу службової кореспонденції апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

здійснює аналіз службової кореспонденції,
що надійшла до апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) з метою забезпечення її
розгляду керівництвом виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), структурними підрозділами
апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції);

систематично аналізує, узагальнює та здійс�
нює інформування заступник начальника
управління – начальника відділу про корес�
понденцію, що надходить до апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), проб�
лемні питання, характер звернень та їх опра�
цювання;

готує проекти резолюцій до службової корес�
понденції, що подається на розгляд Київсько�
му міському голові, у тому числі документів з
грифом «Для службового користування»;

опрацьовує документи з персональними да�
ними та з грифом «Для службового користуван�
ня»;

надає практичну та методичну допомогу в ор�

ганізації роботи зі службовими документами
структурним підрозділам апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), районним в місті
Києві державним адміністраціям;

готує річний план та звіт роботи відділу;
готує інформаційні та статистичні довідки про

надходження службових документів до вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);

надає пропозиції щодо організації праці пра�
цівників відділу тa вирішує інші питання, що на�
лежать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва розробляє про�
екти нормативно�правових документів, готує
проекти відповідей на запити юридичних та фі�
зичних осіб;

бере участь у підготовці та проведенні семі�
нарів та нарад з питань, що належать до ком�
петенції відділу та управління;

виконує інші завдання та доручення началь�
ника управління документообігу та аналізу служ�
бової кореспонденції та заступника начальни�
ка управління — начальника відділу аналізу служ�
бової кореспонденції.

Умови оплати праці
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання
оплати праці працівників державних органів»
посадовий оклад заступника начальника відді�
лу аналізу службової кореспонденції управлін�
ня документообігу та аналізу службової корес�
понденції апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) складає 4300 грн 00 коп.

Заступнику начальника відділу аналізу служ�
бової кореспонденції управління документообі�
гу та аналізу службової кореспонденції апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) вста�
новлюються надбавки та премії відповідно до
законодавства України.

Інформація про строковість чи безстроко�
вість призначення на посаду

Відповідно до частини другої статті 34 Зако�
ну України «Про державну службу» призначен�
ня на посаду заступника начальника відділу ана�
лізу службової кореспонденції управління до�
кументообігу та аналізу службової кореспон�
денції апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) здійснюється на період відсутності
основного працівника (перебування у відпуст�
ці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку).

Відповідно до частин другої та третьої статті
35 Закону України «Про державну службу» при
призначенні на посаду державної служби впер�
ше встановлення випробування є обов’язко�
вим. Випробування при призначенні на посаду
державної служби встановлюється строком до
шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у
конкурсі, подає (особисто або поштою) кон�
курсній комісії такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із за�

значенням основних мотивів до зайняття поса�
ди державної служби (за формою), до якої до�
дається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до
неї не застосовуються заборони, визначені час�
тиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та оприлюднення ві�
домостей стосовно неї відповідно до зазначе�
ного Закону або копію довідки встановленої
форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про
освіту;

5) заповнену особову картку встановленого
зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на ви�
конання функцій держави або місцевого само�
врядування, за минулий рік.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має
інвалідність та потребує у зв’язку з цим розум�
ного пристосування, подає заяву (за формою)
про забезпечення в установленому порядку ро�
зумного пристосування.

Дата, час і місце проведення
Конкурс проводиться за адресою: м. Київ,

вул. Хрещатик, 36
Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення кон�

курсу —22.02.2017 року;
2) оприлюднення рішення про оголошення

конкурсу — 23.02.201 7 року;
3) приймання документів від осіб, які бажа�

ють взяти участь у конкурсі — 24.02.2017 —
10.03.2017 року;

4) попередній розгляд поданих документів на
відповідність встановленим законом вимогам
13.03.2017 — 15.03.2017 року;

5) проведення тестування та визначення йо�
го результатів — 16.03.2017 року;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визна�
чення їх результатів — 20.03.2017;

6) проведення співбесіди та визначення її ре�
зультатів — 22.03.2017 року;

7) проведення підрахунку результатів конкур�

су та визначення переможця конкурсу та дру�
гого за результатами конкурсу кандидата —
22.03.2017 року;

8) оприлюднення результатів конкурсу — до
06.04.2017 року (включно).

За рішенням конкурсної комісії дата та час
п’ятого – восьмого етапів конкурсу можуть бу�
ти змінені, про що конкурсантів буде повідом�
лено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 
телефону та адреса електронної 

пошти особи, яка надас додаткову 
інформацію з питань 
проведення конкурсу 

Шанаєва Тетяна Валентинівна, головний спе�
ціаліст відділу з питань служби в органах міс�
цевого самоврядування, державної служби та під�
вищення кваліфікації управління по роботі з пер�
соналом апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), контактний телефон +38 (044) 
202�75�31, адреса електронної пошти kadry@kma.
gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
1. Освіта
Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче ма�

гістра.
2. Досвід роботи
Досвід роботи на посадах державної служби

категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід роботи
на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не
менше двох років.

3. Володіння державною мовою
Вільно.

Спеціальні вимоги
1. Освіта
Вища у галузі знань: «Освіта/Педагогіка»,

та/або «Право», та/або «Гуманітарні науки».
2. Знання законодавства
Знання:
Законів України: Конституція України: «Про

державну службу»; «Про запобігання корупції»;
«Про столицю України — місто�герой Київ»; «Про
місцеві державні адміністрації»; «Про місцеве
самоврядування в Україні»; 

«Про електронні документи та електронний
документообіг»

«Про електронний цифровий підпис» 
«Про доступ до публічної інформації» 
«Про звернення громадян»
Законодавство України у сфері діловодства

та роботи з документами.
Професійні чи технічні знання

Знання: 
основ законодавства;
Регламенту виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації); інструкції з діловодства;

правил роботи з документами, що містять
службову інформацію;

правил етичної поведінки державних служ�
бовців; правил охорони праці.

4. Спеціальний досвід роботи
Досвід роботи у сфері діловодства не менше

двох років.
5. Якісне виконання поставлених завдань:
1) вміння працювати з інформацією;
2) вміння одночасно працювати з декількома

дорученнями одночасно;
3) орієнтація на досягнення кінцевих резуль�

татів;
4) вміння надавати пропозиції, їх аргументу�

вати та презентувати одночасно.
6. Знання сучасних інформаційних техноло�

гій
Володіння комп’ютером на рівні досвідчено�

го користувача. Досвід роботи з офісним паке�
том Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
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або з альтернативним пакетом Libre Office. На�
вички роботи з інформаційно�пошуковими сис�
темами в мережі Інтернет. Знання сучасних тех�
нологій з електронного урядування, вміння ви�
користовувати комп’ютерно�копіювальну тех�

ніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку.
7. Управління організацією роботи та персо�

налом
1) організація і контроль роботи;
2)вміния працювати в команді та керувати

командою;
3) оцінка і розвиток підлеглих.
8. Особистісні якості
1) відповідальність;
2) аналітичні здібності;

3) дисципліна і системність;
4) ініціативність:
5) прагнення до самовдосконалення та під�

вищення фахового рівня:
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
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1. Створити парк культури і відпочинку «Парк
Почайна» на земельній ділянці орієнтовною пло�
щею 10,10 га, що розташована вздовж річки
Почайна до затоки Вовковата між проспектом
Степана Бандери та вулицею Електриків в Обо�
лонському районі м. Києва, межі якої зазначе�
ні у додатку до цього рішення (план�схема до�
дається).

2. Внести зміни до Програми комплексного роз�
витку зеленої зони міста Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в цен�
тральній частині міста, затверджених рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005 року №806/3381
(зі змінами та доповненнями), а саме:

2.1. Включити до переліку парків Оболонсько�
го району м. Києва, що відповідають типологіч�
ним ознакам та планувальним вимогам (табли�
ця № 2), земельну ділянку, зазначену в пункті 1
цього рішення.

2.2. Виключити з переліку озеленених тери�
торій, що резервуються для розвитку мережі
зелених насаджень загального користування
на період після 2010 року, земельну ділянку пло�
щею 6,7 га в Оболонському районі м. Києва
(«Вздовж затоки Вовковата», таблиця № 17).

3. Комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) «Київський центр
розвитку міського середовища»:

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко�
ристування земельною ділянкою, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.

3.2. Розробити проект землеустрою земель�
ної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

3.3. У місячний термін з дня набрання чинно�
сті рішенням про надання земельної ділянки у
користування, вжити заходів щодо державної
реєстрації права користування на земельну ді�
лянку, зазначену у пункті 1 цього рішення.

3.4. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо прийняття парку відпочинку, зазначеного
у пункті 1 цього рішення, на баланс.

3.5. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо благоустрою та озеленення земельної ді�
лянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

4. Комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) по охороні, утри�
манню та експлуатації земель водного фонду
м. Києва «Плесо» постійно здійснювати регла�
ментні роботи по утриманню гідротехнічних спо�
руд водних об’єктів, які знаходяться на цій зе�
мельній ділянці.

5. Департаменту фінансів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) вирішити в установлено�
му порядку питання фінансування заходів, пе�
редбачених пунктом 3 цього рішення.

6. Опублікувати це рішення в газеті «Хреща�
тик» в установленому порядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про створення парку культури і відпочинку 
«Парк Почайна» на земельній ділянці орієнтовною 

площею 10,10 га, що розташована вздовж річки Почайна 
до затоки Вовковата між проспектом Степана Бандери 
та вулицею Електриків в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 838/1842 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», частини
третьої статті 53 Закону України «Про природно*заповідний фонд», наказу Міністерства будівництва, архі*
тектури та житлово*комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил ут*
римання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереження зелених насаджень та по*
кращення благоустрою міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Доповнити порядок денний пленарного за�
сідання II сесії Київради VII скликання 09.10.2014,
затверджений рішенням Київської міської ра�
ди від 09.10.2014 № 268/268, таким питанням:

Про передачу в оренду без проведення кон�
курсу цілісного майнового комплексу «Кіноте�

атр «Жовтень» (колишнього цілісного майново�
го комплексу ДКП «Кінотеатр «Жовтень»).

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення доповнення 
до рішення Київської міської ради 

від 09.10.2014 № 268/268 
«Про порядок денний пленарного 

засідання II сесії Київради VII скликання 09.10.2014»
Рішення Київської міської ради № 302/302 від 12 листопада 2014 року

Враховуючи подання Київського міського голови, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 15 років договір оренди зе�
мельних ділянок від 17.06.2008 № 72�6�00520 пло�
щею 3,6628 га (кадастровий номер
8000000000:69:236:0019) та площею 2,0262 га
(кадастровий номер 8000000000:69:236:0030),
укладений між Київською міською радою та за�
критим акціонерним товариством «Компанія
Катран» на підставі рішення Київської міської
ради від 24.05.2007 № 680/1341 «Про переда�

чу закритому акціонерному товариству «КОМ�
ПАНІЯ КАТРАН» земельних ділянок для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житло�
вого комплексу з підприємствами соціально�
культурного, побутового обслуговування, спо�
рудами для зберігання індивідуального авто�
транспорту та дитячим садочком на вул. Ново�
польовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва»
(справа А�20985).

Про поновлення публічному акціонерному 
товариству «Компанія Катран» договору 

оренди земельних ділянок для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлового 

комплексу з підприємствами соціально*культурного, 
побутового обслуговування, спорудами 

для зберігання індивідуального автотранспорту 
та дитячим садком на вул. Новопольовій, 2 

у Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 682/682 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи клопотання публічного ак*
ціонерного товариства «Компанія Катран» від 04.12.2013 № КОП*0123, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

2. Внести зміни до договору оренди земель�
них ділянок від 17.06.2008 № 72�6�00520, а са�
ме:

— слова «закрите акціонерне товариство
«Компанія Катран» замінити словами «публіч�
не акціонерне товариство «Компанія Катран» у
відповідних відмінках.

3. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної у договорі оренди земельних ді�
лянок від 17.06.2008 № 72�6�00520, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства України.

4. Публічному акціонерному товариству «Ком�
панія Катран» у місячний термін надати до Де�

партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) документи, визна�
чені законодавством, для укладання додатко�
вої угоди про поновлення договору оренди зе�
мельних ділянок від 17.06.2008 № 72�6�00520 та
внесення змін до нього.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству оборони України на вул. Борис�
пільській у Дарницькому районі м. Києва орієн�
товною площею 3,93 га (земельна ділянка дер�
жавної власності) в постійне користування для
експлуатації та обслуговування адміністратив�
но�господарських будівель і споруд військово�
го містечка № 233 згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�22802).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Міністерству оборони України на вул. Бориспільській 
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративно*господарських 
будівель і споруд військового містечка № 233

Рішення Київської міської ради № 322/322 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки Міністерству оборони України на вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва та до*
дані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та пере*
хідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу*
вання земель державної та комунальної 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 управлінню освіти 
Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації на вул. Богдана 
Хмельницького, 16/18 у Шевченківському 
районі м. Києва для реконструкції будівлі 

школи з подальшими експлуатацією та обслуговуванням
Рішення Київської міської ради № 323/323 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на вул.
Богдана Хмельницького, 16/18 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра*
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада
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ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації на вул. Бог�
дана Хмельницького, 16/18 у Шевченківському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,54 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для реконструкції будівлі школи з
подальшими експлуатацією та обслуговуван�
ням згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�22301).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

1. Поновити на 5 років договір оренди земель�
ної ділянки від 29.09.2008 № 85�6�00417 пло�
щею 0,3346 га (кадастровий номер
8000000000:85:174:0115) товариству з обме�
женою відповідальністю «АВАНТ�С» для будів�
ництва житлово�офісного комплексу з примі�
щеннями громадського харчування та підзем�
ним паркінгом на вул. Межовій, 23�б у Поділь�
ському районі м. Києва, укладений на підставі
рішення господарського суду міста Києва від
12.12.2007 № 30/486 (справа № А�20827).

2. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 29.09.2008 № 85�6�00417, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодав�
ства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «АВАНТ�С» у місячний термін надати до Де�
партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, для укладання додаткової уго�
ди про поновлення договору оренди земельної
ділянки від 29.09.2008 № 85�6�00417.

4. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю «АВАНТ*С» 

договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлово*офісного 

комплексу з приміщеннями громадського 
харчування та підземним паркінгом 

на вул. Межовій, 23*б у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 313/313 від 12 листопада 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист*повідомлення товариства
з обмеженою відповідальністю «АВАНТ*С» від 15.08.2013 № КОП*0059, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству оборони України на вул. Дегтярів�
ській, 11 у Шевченківському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 9,90 га (земельна ділянка
державної власності) в постійне користування
для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивно�господарських будівель та споруд війсь�
кового містечка № 31 згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�16329).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Міністерству оборони 

України на вул. Дегтярівській, 11 у Шевченківському 
районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративно*господарських будівель 
та споруд військового містечка № 31

Рішення Київської міської ради № 324/324 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки Міністерству оборони України на вул. Дегтярівській, 11 у Шевченківському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 Прикінцевих та пе*
рехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме*
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки

управлінню Державної автомобільної інспекції
Головного управління Міністерства внутрішніх

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управлінню

Державної автомобільної інспекції Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 

на Гостомельському шосе, 1/1*б в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування стаціонарного поста ДПС ДАІ

Рішення Київської міської ради № 325/325 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки управлінню Державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внут*
рішніх справ України в місті Києві на Гостомельському шосе, 1/1*б в Оболонському районі м. Києва та дода*
ні документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 Прикінцевих та перехід*
них положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван*
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

справ України в місті Києві на Гостомельсько�
му шосе, 1/1�б в Оболонському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,25 га (земельна ді�
лянка державної власності) в постійне корис�
тування для експлуатації та обслуговування ста�
ціонарного поста ДПС ДАІ згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (№ К�22249).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки публічному акціонерному товариству
«Холдингова компанія «Київміськбуд» на вул.
Бориса Гмирі, 17 у Дарницькому районі м. Киє�
ва орієнтовною площею 0,16 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) в короткострокову оренду
на 3 роки для реконструкції нежитлового при�
міщення під багатоквартирний житловий буди�
нок згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�21773).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» 

на вул. Бориса Гмирі, 17 у Дарницькому районі 
м. Києва для реконструкції нежитлового приміщення 

під багатоквартирний житловий будинок
Рішення Київської міської ради № 328/328 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» на вул. Бори*
са Гмирі, 17 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме*
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«МАГАЗИН 450» на вул. Голосіївській, 4 (літ. Б)
у Голосіївському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,14 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в довгострокову оренду на 25 років для будів�
ництва та обслуговування магазину згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�22342).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«МАГАЗИН 450» на вул. Голосіївській, 4 (літ. Б) 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування магазину

Рішення Київської міської ради № 329/329 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАГАЗИН 450» на вул. Голосіївській, 4 (літ. Б)
у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе*
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс*
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки

спільному українсько�англійському підприєм�
ству «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі това�

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки спільному 
українсько*англійському підприємству 

«ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» 
у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю на перетині 
вул. Березняківської та Дніпровської набережної 

у Дніпровському районі м. Києва для влаштування 
об’єктів транспортної інфраструктури

Рішення Київської міської ради № 330/330 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки спільному українсько*англійському підприємству «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі то*
вариства з обмеженою відповідальністю на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у Дніп*
ровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер*
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само*
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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риства з обмеженою відповідальністю на пере�
тині вул. Березняківської та Дніпровської набе�
режної у Дніпровському районі м. Києва орієн�
товною площею 0,49 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в короткострокову оренду на 5 ро�
ків для влаштування об’єктів транспортної ін�
фраструктури згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення) (К�22604).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

1. Внести зміни до пункту 3 рішення Київської
міської ради від 14.10.2010 № 160/4972 «Про
приватизацію земельних ділянок для ведення
колективного садівництва у Святошинському
районі м. Києва», а саме:

— слово «садівничому» замінити словом «са�
дівницькому» (справа № А�19592).

2. Вжити заходів щодо державної реєстрації
права власності на земельні ділянки у порядку,

встановленому Законом України «Про держав�
ну реєстрацію речових прав на нерухоме май�
но та їх обтяжень».

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 14.10.2010 № 160/4972 

«Про приватизацію земельних ділянок 
для ведення колективного садівництва 

у Святошинському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 861/861 від 26 листопада 2014 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та враховуючи лист садівницького то*
вариства «Нивки» від 01.06.2011, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки громадянці Лозенко Світлані Миколаїв�
ні на вул. Комсомольській, 56�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,10 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і спо�
руд згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�21342).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Лозенко Світлані Миколаївні 
на вул. Комсомольській, 56*а у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 331/331 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Лозенко Світлані Миколаївні на вул. Комсомольській, 56*а у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, 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. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки громадянину Лукашевському Вячесла�
ву Володимировичу на вул. Маслівка, 12�в у
Дарницькому районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,04 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговуван�
ня житлового будинку, господарських будівель
і споруд згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�19508).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Лукашевському Вячеславу 
Володимировичу на вул. Маслівка, 12*в 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 333/333 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Лукашевському Вячеславу Володимировичу на вул. Маслівка, 12*в у Дарниць*
кому 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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Поліщук Любові Володимирівні на
вул. Калініна, 53�а у Дарницькому районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,10 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з план�схе�
мою (додаток до рішення) (К�20897).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 
Поліщук Любові Володимирівні 

на вул. Калініна, 53*а у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 334/334 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Поліщук Любові Володимирівні на вул. Калініна, 53*а 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Хуторненку Віктору Григоровичу
на вул. Левадній, 53 у Дарницькому районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) уавласність для бу�
дівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�21008).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Хуторненку Віктору Григоровичу 
на вул. Левадній, 53 у Дарницькому 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 335/335 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Хуторненку Віктору Григоровичу на вул. Левадній, 53 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки громадянину Дендебері Ігорю Володи�
мировичу на вул. Каменярів, 60�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,03 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і спо�
руд згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�21098).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Дендебері Ігорю Володимировичу 
на вул. Каменярів, 60*а 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 336/336 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянину Дендебері Ігорю Володимировичу на вул. Каменярів, 60*а у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, 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:
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1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Леонтюк Олені Василівні у пров. Ліс�
ному, 10�а у Дарницькому районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,09 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) у власність для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�19388).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці 
Леонтюк Олені Василівні у пров. Лісному, 10*а 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 337/337 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянці Леонтюк Олені Василівні у пров. Лісному, 10*а 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 власно*
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шишук Ірині Станіславівні на 
вул. Яблуневій, 12 у Солом’янському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,04 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва) у власність для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку
та господарських споруд згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�21094).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Шишук Ірині Станіславівні на вул. Яблуневій, 12 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку 

та господарських споруд
Рішення Київської міської ради № 338/338 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянці Шишук Ірині Станіславівні на вул. Яблуневій, 12 у Солом’янському районі м. Ки*
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне*
сення 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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Щеголеву Сергію Миколайовичу
на вул. Гоголя, 2�б у Дарницькому районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,10 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�20712).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Щеголеву Сергію Миколайовичу 

на вул. Гоголя, 2*б у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель

Рішення Київської міської ради № 339/339 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Щеголеву Сергію Миколайовичу на вул. Гоголя, 2*б 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки громадянину Троценку Артему Володи�
мировичу на вул. Повітрофлотській, 65 у Соло�
м’янському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговуван�
ня житлового будинку, господарських будівель
і споруд згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�21577).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Троценку Артему Володимировичу 

на вул. Повітрофлотській, 65 у Солом’янському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 340/340 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Троценку Артему Володимировичу на вул. Повітрофлотській, 65 у Солом’янсько*
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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянам Лесюку Анатолію Борисовичу та
Лесюку Олексію Борисовичу у пров. Новона�
родному, 5�б у Солом’янському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,09 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у спільну часткову влас�
ність для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і спо�
руд згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�21352), в тому числі:

— громадянину Лесюку Анатолію Борисови�
чу — 1/2 від 0,09 га;

— громадянину Лесюку Олексію Борисови�
чу — 1/2 від 0,09 га.

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянам Лесюку Анатолію Борисовичу та Лесюку Олексію
Борисовичу у пров. Новонародному, 5*б 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 341/341 від 12 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*
мельної ділянки громадянам Лесюку Анатолію Борисовичу та Лесюку Олексію Борисовичу у пров. Новона*
родному, 5*б у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме*
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Романовському Богдану Петрови�
чу на вул. Передовій, 7�г у Голосіївському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,02 га (земель�
на ділянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�22472).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Романовському Богдану Петровичу на вул. Передовій, 7*г 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 342/342 від 12 листопада 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Романовському Богдану Петровичу на вул. Передовій, 7*г у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, 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:
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про видачу ліцензії 
ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»
Розпорядження № 188 від 20 лютого 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про?
вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер?
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль?
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÂÈÙÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜ-

ÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÅÊÎ-

ËÎÃ²¯ ÒÀ ÌÅÄÈÖÈÍÈ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

37857335, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02091, ì. Êè¿â,

Õàðê³âñüêå øîñå, áóäèíîê 121) ë³öåíç³þ íà ïðà-

âî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 180 від 15 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек?
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон?
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ?
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

29 äîçâîë³â.

2. 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

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.02.2017 ¹ 180

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

14. 00914�03�ЗМ�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
вул. Володимира Покотила
(вул. Картвелішвілі), перехрестя
з просп. Леся Курбаса (просп.
50�річчя Жовтня) 
(на розподілювачі)

15. 06887�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Святошинський район, 
вул. Якуба Коласа/ 
вул. Гната Юри

16. 08974�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
вул. Стеценка / 
вул. Газопровідна

17. 08189�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
Велика Кільцева дорога / 
вул. Янтарна, № 2

18. 08406�05�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
просп. Перемоги, перехрестя 
з вул. Семашка

19. 08716�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 640 м 
від вказівника "Тенти",
розподілювач

20. 09148�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
вул. Академіка Туполєва, 1,
виїзд на просп. Перемоги

21. 05501�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Брест�
Литовське шосе, 60 м до КПП, 
в напрямку м. Київ

22. 02138�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, Велика
Кільцева дорога, розподільча
смуга, 200 м від буд. № 2 на
вул. Янтарна

23. 04919�04�ЗМ�1 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
просп. Академіка Палладіна /
вул.Стеценка (на розі заїзду
до ТЦ "Ашан")

24. 08089�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
просп. Леся Курбаса, перед
залізничним мостом

25. 08191�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
Велика Кільцева дорога / 
вул. Верховинна

26. 13126�06�П� 1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
Брест�Литовське шосе / 260 м
до вул. Миколи Ушакова

27. 06274�04�ЗМ�1 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Святошинський район, 
вул. Гната Юри / просп. Леся
Курбаса (просп. 50�річчя
Жовтня), розподільчий
трикутник

28. 12112�06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
просп. Академіка Палладіна /
залізнична станція "Новобіличі",
110 м за рекламним засобом
ТОВ "Біг Борд"

29. 12886�06 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
просп. Корольова / навпроти
буд.№ 31 на вул. Симиренка

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 01607�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суперсайт)

120 Святошинський район, Велика
Кільцева дорога (виїзд на
Білогородку)

2. 03766�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
просп. Перемоги, біля
автостанції "Дачна"

3. 04418�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
вул. Чорнобильська, поворот
на вул. Ірпінську

4. 01167�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Перемоги (станція метро
"Святошин", біля ринку)

5. 02121�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
просп. Курбаса Леся, біля
станції "Борщагівка"

6. 03501�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

180 Святошинський район, просп.
Перемоги, перехрехрестя з вул.
Кільцевою

7. 01606�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суперсайт)

120 Святошинський район, Велика
Кільцева дорога, на
розподілювачі, навпроти СТО
"Сканія"

8. 06676�04�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Велика
Кільцева дорога, навпроти
магазину "Білла"

9. 01436�03 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
просп. Леся Курбаса, 17,
перехрестя з вул. Зодчих

10. 01600�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суперсайт)

120 Святошинський район, 
Велика Кільцева дорога, 
на розподілювачі (навпроти
супермаркету "Край")

11. 06799�04�П� 1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Велика
Кільцева дорога, на розі 
з вул. Жмеринською

12. 13227�06�П�2 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
вул. Академіка Туполєва, 5

13. 06276�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Брест�
Литовське шоссе, 50 м від КПП,
в напрямку м. Житомир

Про скасування дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 179 від 15 лютого 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро?
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі?
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са?
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 1 äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³ø-

íüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

2. 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

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

15.02.2017 ¹ 179

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1 32644�13 ПАТ Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,6 Шевченківський район, 
вул. Бульварно�Кудрявська
(вул.Воровського), 7
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про капітальний ремонт будівель 
та приміщень Київського міського пологового будинку № 1 

на вул. Арсенальній, 5 у Печерському районі
Розпорядження № 178 від 15 лютого 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре?
гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення матеріально?технічної бази та підвищення якос?
ті надання медичних послуг:

1. Çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóä³âåëü òà

ïðèì³ùåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïîëîâîãî áó-

äèíêó ¹ 1 íà âóë. Àðñåíàëüí³é, 5 ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íæå-

íåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

ìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3. 1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, çàçíà÷åíîãî

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòü-

ñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Голова В. Кличко

Про зміни у роботі пасажирського транспорту 
загального користування у зв’язку із тимчасовою 

забороною руху транспортних засобів
Розпорядження № 185 від 17 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дорожній рух», «Про автомо?
більні дороги», «Про Національну поліцію», листа Головного управління Національної поліції у м. Києві від
14 лютого 2017 року № 942/125/01/19?2017:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòè-

íè äðóãî¿ ñòàòò³ 36 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³î-

íàëüíó ïîë³ö³þ» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå

çä³éñíåíî òèì÷àñîâó çàáîðîíó ðóõó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â ç 07 ãîä. 00 õâ. 18.22 ëþòîãî 2017 ðî-

êó äî çàê³í÷åííÿ çàõîä³â íà âóë. Õðåùàòèê (íà

â³äð³çêó â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî áóä.

¹ 3 íà âóë. Õðåùàòèê), âóë. Ìèõàéë³âñüê³é (íà

â³äð³çêó â³ä âóë. Õðåùàòèê äî ïåðåòèêó ç 

âóë. Êîñòüîëüíîþ), âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöü-

êîãî, Îëüãèíñüê³é òà âóë. ²íñòèòóòñüê³é (íà â³ä-

ð³çêó â³ä àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ äî ïåðå-

õðåñòÿ âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ òà Øîâêîâè÷íî¿).

2. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ çà-

õîä³â âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü

âóëèöÿìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàð-

òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè ó ðîáîò³ ìàð-

øðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó êîìóíàëüíèõ çàñî-

áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ì. Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè Ã. Ïë³ñ

Про реконструкцію будівель 
Київської міської клінічної лікарні № 4 

на вул. Солом’янській, 17 у Солом’янському районі
Розпорядження № 184 від 16 лютого 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре?
гулювання містобудівної діяльності», з метою поліпшення матеріально?технічної бази та підвищення якос?
ті надання медичних послуг:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âåëü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 4 íà âóë. Ñîëî-

ì’ÿíñüê³é, 17 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íæå-

íåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

ìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

êîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêò³â.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

7. Ïîçèö³þ 2 äîäàòêà äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 

04 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 1140 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ çàõîä³â ³ç çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿

áàçè ì³ñüêèõ ë³êàðåíü òà ïîëîãîâèõ áóäèíê³â íà

2005-2015 ðîêè» âèêëþ÷èòè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Голова В. Кличко 

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва водопровідних, каналізаційних мереж 
та газопроводу ТОВ «ЛОГІСТИК?АГРО»

Розпорядження № 191 від 20 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря?

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван?
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «ЛОГІСТИК?АГРО»
(лист від 28 жовтня 2016 року № 197), протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЛОГІСТИК?АГРО» від 19 жовт?
ня 2016 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» âîäîïðîâ³äí³ òà êàíàë³-

çàö³éí³ ìåðåæ³ ÒÎÂ «ËÎÃ²ÑÒÈÊ-ÀÃÐÎ» çã³äíî ç

äîäàòêîì 1 â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ

óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïà-

í³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ

âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâî-

ðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ

2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäî-

êàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-

í³ñòðàö³ºþ.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿âãàç» ãàçîïðî-

âîäó ÒÎÂ «ËÎÃ²ÑÒÈÊ-ÀÃÐÎ» çã³äíî ç äîäàòêîì

2 â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ äîãîâîðîì

íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, óêëàäåíèì 21

êâ³òíÿ 2006 ðîêó ì³æ â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òî-

âàðèñòâîì «Êè¿âãàç» òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âîäî-

ïðîâ³äíèõ, êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ òà ãàçîïðî-

âîäó, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

4. 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

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Водопровідні та каналізаційні мережі 
ТОВ «ЛОГІСТИК?АГРО», 

які безоплатно приймаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються 

у володіння та користування 
публічному акціонерному товариству«Акціонерна компанія 

«Київводоканал»

Назва мережі та
адреса розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Матеріал труб Кількість
колодязів

Рік
побудови

Вартість об'єктів
передачі (ринкова
вартість), грн (без

ПДВ)

Каналізаційна
мережа (вулична) на
вул. Федорова від 
К1�1 на вул. Боженка
до К1�6 на вул.
Антоновича
(перекладка)

300 175,9 ВЧШГ 8 2016 1 187315,00

150 2,0 ВЧШГ 1 2016 13907,00

Каналізаційна
мережа на вул.
Діловій, 1/2 (вул.
Димитрова, ріг вул.
Анрі Барбюса, 1/2)

200 15,70 ВЧШГ 2 2016 146574,00

150 2,35 ВЧШГ 1 2016 1341 1,00

Водопровідна мережа
(вводи) на вул.
Діловій, 1/2 (вул.
Димитрова, ріг вул.
Анрі Барбюса, 1/2
(літ. "А")

2Д 160 2x20=40,0 ПЕ 100 SDR�11 � 2016 200309,00

2Д 159x8 2x1,0=2,0 сталеві емальовані � 2016 4927,00

Всього: 1566443,00



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
28 ëþòîãî 2017 ð.

¹23(4936)
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Äîäàòîê 2 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.02.2017 ¹191 

Газопровід ТОВ «ЛОГІСТИК?АГРО», 
який безоплатно приймається до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передається 
у володіння і користування публічному акціонерному 

товариству "Київгаз"

Назва та адреса
розташування

Довжина, пог. м Діаметр, мм Рік побудови Вартість об'єктів
передачі (ринкова
вартість), грн (без

ПДВ)
Підземний
газопровід
середнього тиску на
вул. Діловій, 1/2 
(вул. Димитрова/
Анрі Барбюса, 1/2
(літера "А")

8,00 90 2016 23430,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

зовнішньої каналізаційної мережі товариства 
з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ»

Розпорядження № 190 від 20 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря?

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван?
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (лист від 14 липня 2016 року № 98/07?16) та протокол загальних зборів
учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» від 01 липня 2016 року № 4/2016, з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місце?
вого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øíþ êàíàë³çàö³éíó

ìåðåæó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÆÈÒËÎÅÊÎÍÎÌ²ß» çã³äíî ç äîäàòêîì â

ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïå-

ðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»

ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñòîïàäà

2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà

êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäå-

íîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øíüî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.02.2017 ¹ 190

Зовнішня каналізаційна мережа товариства
з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ», 

яка безоплатно приймається до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передається 

у володіння та користування публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва мережі та
адреса

розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Кількість
колодязів

Середня
глибина, м

Рік введення
в

експлуатацію

Вартість об'єкта
передачі
(ринкова

вартість), грн
(без ПДВ)

Зовнішня
каналізаційна
мережа на вул.
Лебедєва�Кумача,
7�в

160 74,0 Корсис 7 2,1 2013 103400

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

22 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 43/1635

Про внесення змін 
до Положення про Мистецьку премію «Київ»

Розпорядження № 80 від 30 січня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Мі?

ністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1539 «Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавни?
чої справи», враховуючи звернення Національної хореографічної спілки України від 01 липня 2015 року № 35:

1. Óíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Ìèñòåöüêó ïðå-

ì³þ «Êè¿â», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 

02 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ¹ 1582, çàðåºñòðîâàíî-

ãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

20 âåðåñíÿ 2011 ðîêó çà ¹ 39/898 çì³íè, ùî

äîäàþòüñÿ.

2. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåí-

òó éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

22 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 44/1636

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги за нозологіями,
які надає Державна установа «Національний інститут 

серцево?судинної хірургії імені М. М. Амосова 
Національної академії медичних наук України

Розпорядження № 116 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю?
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен?
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав?
ну реєстрацію нормативно?правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд?
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

çà íîçîëîã³ÿìè, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà óñòàíîâà

«Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³-

ðóðã³¿ ³ìåí³ Ì. Ì. Àìîñîâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå-

ì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 557, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèïíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 79/1190 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 946), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìî-

ìåíòó éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

22 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 43/1635

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ð. ¹ 80

Зміни до Положення про Мистецьку премію «Київ», 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 02 вересня 2011 року № 1582, зареєстрованого 

в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 вересня 2011 року 
за № 39/898

1. Ó ïóíêò³ 2 Ïîëîæåííÿ ñëîâî «ñåìè» çàì³íèòè ñëîâîì «âîñüìè».

2. Ïóíêò 2 Ïîëîæåííÿ äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:

«â ãàëóç³ õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà — Ìèñòåöüêà ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³ Ïàâëà Â³ðñüêîãî».

3. Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

«3. Äëÿ êîîðäèíàö³¿ ðîá³ò ùîäî âèçíà÷åííÿ òà âøàíóâàííÿ ìèòö³â-ïåðåìîæö³â Ìèñòåöüêî¿ ïðå-

ì³¿ «Êè¿â» êîæåí ð³ê ñòâîðþºòüñÿ Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò (äàë³ — Îðãêîì³òåò), äî ñêëàäó ÿêîãî

âõîäÿòü:

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â;

ïðåäñòàâíèê ïðîô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

äèðåêòîð òà äâà ïðåäñòàâíèêè Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ñ³ì ãîë³â íàö³îíàëüíèõ òâîð÷èõ ñï³ëîê Óêðà¿íè, çàçíà÷åíèõ íîì³íàö³é Ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿

«Êè¿â»;

òðè ìèòö³ ç ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâ».

4. Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 6 Ïîëîæåííÿ âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

«6. Âèñóíåííÿ êàíäèäàò³â íà çäîáóòòÿ Ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ «Êè¿â» çä³éñíþºòüñÿ Îðãêîì³òåòîì çà

ëèñòîì-ïîäàííÿì òâîð÷èõ ñï³ëîê (íå á³ëüøå òðüîõ êàíäèäàòóð â³ä êîæíî¿ ñï³ëêè), íàóêîâèõ óñòà-

íîâ, âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà, çàêëàä³â êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, òåàòðàëüíî-âèäîâèù-

íèõ òà òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ îðãàí³çàö³é ³ ï³äïðèºìñòâ, âèäàâíèöòâ, ðåäàêö³é ãàçåò ³ æóðíàë³â».

5. Ó ïóíêò³ 7 Ïîëîæåííÿ ñëîâà «îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè» çàì³íèòè ñëî-

âàìè «ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

6. Ïóíêò 9 Ïîëîæåííÿ âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:

«9. Äî 15 êâ³òíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó æóð³ êîæíî¿ ç âîñüìè íîì³íàö³é âèçíà÷àº ëàóðåàò³â Ìèñòåöü-

êî¿ ïðåì³¿ «Êè¿â» òà ïåðåäàº ¿õ ³ìåíà äëÿ çàòâåðäæåííÿ äî Îðãêîì³òåòó.

Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ñï³ðíèõ ïèòàíü âîíè âèð³øóþòüñÿ Îðãêîì³òåòîì ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â,

â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì.

Â³äñóòí³ñòü ã³äíîãî ìèñòåöüêîãî òâîðó íà íàãîðîäæåííÿ â îêðåìî âçÿò³é íîì³íàö³¿ Ìèñòåöüêî¿

ïðåì³¿ «Êè¿â» äàº ïðàâî æóð³ íå âèçíà÷àòè â í³é ëàóðåàòà».

7. Ó ïóíêò³ 11 Ïîëîæåííÿ ñëîâà «ãîëîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» çàì³íèòè

ñëîâàìè «Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ».

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

22 ëþòîãî 2017 ð. çà ¹ 44/1636

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.02.2017 ð. ¹ 116



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
28 ëþòîãî 2017 ð.
¹23(4936)
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Зміни до Тарифів на платні послуги за нозологіями, 
які надає Державна установа «Національний інститут серцево?судинної 

хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук 
України»

1. Íàçâó ïóíêòó «Ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çà äîãîâîðàìè ³ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ñòðà-

õîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè,

â òîìó ÷èñë³ çà äîãîâîðàìè ñòðàõóâàííÿ» Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè çà íîçîëîã³ÿìè, ÿê³ íàäàº

Äåðæàâíà óñòàíîâà «Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ Ì. Ì. Àìîñîâà Íà-

ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó

¹ 557, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèïíÿ

2015 ðîêó çà ¹ 79/1190 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 946), âèêëàñòè ó òàê³é ðå-

äàêö³¿: «Ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäèöèíè, çà äîãîâîðàìè ³ç

ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ñòðàõîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ òèì÷àñîâî

ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ çà äîãîâîðàìè ñòðàõóâàííÿ».

2. Ï³äïóíêòè 11-15 ïóíêòó «Ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäèöè-

íè, çà äîãîâîðàìè ³ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ñòðàõîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íîçåìíèõ ãðî-

ìàäÿí, ÿê³ òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ çà äîãîâîðàìè ñòðàõóâàí-

íÿ» Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè çà íîçîëîã³ÿìè, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà óñòàíîâà «Íàö³îíàëüíèé ³í-

ñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ìåí³ Ì. Ì. Àìîñîâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà-

¿íè», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 557, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðè-

òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 79/1190 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 03 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 946), âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«

11 КП_1 Виробництво одного літра плазми свіжозамороженої методом апаратного
плазмаферезу

� 5272,00

12 КП_2 Виробництво одного літра еритроцитної маси мануальним методом � 4835,40

13 КП_3 Виробництво однієї дози (50 мл) тромбомаси мануальним методом з цільної
крові

� 727,60

14 КП_4 Виробництво одного літра плазми первинного фракціонування, знятої з цільної
крові

� 6337,00

15 КП_5 Виробництво однієї дози тромбоконцентрата на апараті "Аmісus" � 10776,70

»
Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до складу робочої групи 
з питань впровадження тендерно орієнтованого бюджетування 

в місті Києві
Розпорядження № 193 від 20 лютого 2017 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи робочої групи з питань впро?
вадження тендерно орієнтованого бюджетування в місті Києві:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïè-

òàíü âïðîâàäæåííÿ òåíäåðíî îð³ºíòîâàíîãî

áþäæåòóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹ 447 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 áåðåçíÿ 2016 ðîêó

¹ 183), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

05.05.2015 ð. ¹ 447

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 20.02.2017 ð. ¹ 193)

Склад робочої групи з питань впровадження 
тендерно орієнтованого бюджетування в місті Києві

Òèùåíêî ßðîñëàâ Ìèêîëàéîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ëàùåíêî Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñ³â ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

Êîâàëåíêî Êàòåðèíà Îëåêñàíäð³âíà ãîëîâíèé åêîíîì³ñò â³ää³ëó ô³íàíñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð

ðîáî÷î¿ ãðóïè

Áîðèñåíêî Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â —

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñ³â óñòàíîâ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó

îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

Âèñîöüêà Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ óïðàâë³ííÿ

ô³íàíñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Äåïàðòàìåíòó

ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãàëäåöüêà Òåòÿíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó

ì. Êèºâ³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ãðèöàé Ñâ³òëàíà Ãðèãîð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ô³íàíñ³â êóëüòóðè òà ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â îñâ³òè, êóëüòóðè, ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é,

ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîâàëåíêî Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà ãîëîâíèé åêîíîì³ñò â³ää³ëó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó óïðàâë³ííÿ

ô³íàíñ³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Äåïàðòàìåíòó

ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîðîëüîâà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîñòàø Ðà¿ñà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó

ñòàòèñòèêè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè

Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ìàðòîÿí ²ëîíà ²âàí³âíà ãîëîâíèé åêîíîì³ñò â³ää³ëó ô³íàíñ³â îñâ³òè, ìîëîä³æíî¿

ïîë³òèêè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìîöÿ Îëüãà ²âàí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâó óïðàâë³ííÿ ñ³ì'¿,

ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïîâñòîëþê Òàìàðà Êàçèìèð³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîçäººâà Êàòåðèíà Â³êòîð³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â îñâ³òè, êóëüòóðè, ñóñï³ëüíèõ

êîìóí³êàö³é, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó

ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðåï³ê Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

Ðóäåøêî ²ðèíà ßðîñëàâ³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç òåíäåðíèõ ïèòàíü òà

âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â

â³éíè òà ïðàö³ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó òåíäåðíî¿ ïîë³òèêè

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðÿáåöü Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ òà

ðîáîòè ç ï³äïîðÿäêîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè óïðàâë³ííÿ

áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çàö³¿

ïðîåêò³â Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñàâ÷åíþê Ìàðèíà Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñòàö³îíàðíèõ òà êóðîðòíèõ óñòàíîâ

óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â,

âåòåðàí³â Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Òèòþê Â³êòîð³ÿ Âàñèë³âíà ãîëîâíèé áóõãàëòåð êîìóíàëüíîãî çàêëàäó "Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ìåòîäè÷íèé öåíòð çàêëàä³â êóëüòóðè òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â"

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øåâ÷åíêî Îëåíà Ïåòð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Øëàïàê Àëëà Âàñèë³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Øìóëüêî Ëåñÿ Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè — íà÷àëüíèê

â³ää³ëó ïëàíîâî-åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øóëÿê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)
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ßêîâëºâà Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ òà ðîáîòè ç

ï³äïîðÿäêîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè óïðàâë³ííÿ áþäæåòíîãî

ïëàíóâàííÿ, ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантних посад державної служби

категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 195 від 21 лютого 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра?
ховуючи протокол № 4/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер?
жавній адміністрації) від 20 лютого 2016 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü

äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðî-

ëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëü-

íèêà óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó Äåïàðòàìåí-

òó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòå-

ãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

3. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.02.2017 ¹195

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади заступника 

директора Департаменту з питань державного архітектурно?будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
(категорія «Б»)

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.

Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³

êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ

ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè

êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-

øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà

çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã

äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³é-

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïî-

ñàäè òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñè-

òóàö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëü-

øå îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ

çã³äíî ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äà-

íå çàâäàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ

òàêà ñèñòåìà:

2 áàëè âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³é-

íå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàëüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü.

Îñòàòî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ º ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà-

÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåí-

íÿ ïðî çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³ä-

íîñò³ îêðåìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³í-

êó (0-1-2) äàº åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñ-

íî¿ îö³íêè.

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàëè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äîïó-

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.02.2017 ¹195.

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади заступника 

директора Департаменту — начальника управління торгівлі та побуту 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»)

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.

Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³

êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ

ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè

êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-

øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà

çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã

äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³é-

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïî-

ñàäè òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñè-

òóàö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëü-

øå îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ

çã³äíî ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äà-

íå çàâäàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ

òàêà ñèñòåìà:

2 áàëè âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³é-

íå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàëüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü.

Çàïðîïîíóéòå îñíîâí³ çàõîäè, ÿê³ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ Äåïàðòàìåíòîì ç ïèòàíü äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó êîðîòêîñòðîêîâ³é òà ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³
ç ìåòîþ çìåíøåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ê³ëüêîñò³ îá'ºêò³â, ùî áóäóþòüñÿ ç ïîðóøåííÿì
çàêîíîäàâñòâà â ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Âèìîãè, ùî îö³íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ'ÿçàííÿ: Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

Óïðàâë³ííÿ ïóáë³÷íèìè ô³íàíñàìè

Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ

Â ðàìêàõ äåöåíòðàë³çàö³¿ ñôåðè äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ Äåïàðòàìåíò
ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç 12.10.2016 ðîêó ïî÷àâ
çä³éñíþâàòè ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ùîäî
îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà ², II, III, IV êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³, ðîçòàøîâàíèõ â ìåæàõ ì³ñòà Êèºâà. 3 îãëÿäó
íà çàçíà÷åíå, îêðåñë³òü îñíîâí³ ïîçèòèâí³ ìîìåíòè â ÷àñòèí³ âïëèâó ì³ñüêî¿ âëàäè íà ñôåðó
áóä³âíèöòâà òà ðîçðîá³òü êîðîòêîñòðîêîâèé ïëàí ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç óðàõóâàííÿì éîãî îñíîâíèõ çàâäàíü.

Âèìîãè, ùî îö³íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ
ðîçâ'ÿçàííÿ:

Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

Óïðàâë³ííÿ ïóáë³÷íèìè ô³íàíñàìè

Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ

Îõàðàêòåðèçóéòå êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ï³äïîðÿäêîâàí³
Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèçíà÷òå øëÿõè ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ
ä³ÿëüíîñò³.

Âèìîãè, ùî îö³íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ'ÿçàííÿ: Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

Óïðàâë³ííÿ ïóáë³÷íèìè ô³íàíñàìè

Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ

Âèçíà÷òå ð³âåíü ïðîäîâîëü÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà çàïðîïîíóéòå øëÿõè ïîêðàùåííÿ
ð³âíÿ ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè ó ñòîëèö³ â óìîâàõ ã³áðèäíî¿ â³éíè.

Âèìîãè, ùî îö³íþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ'ÿçàííÿ: Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

Óïðàâë³ííÿ ïóáë³÷íèìè ô³íàíñàìè

Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ
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Îñòàòî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ ñ ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà-

÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåí-

íÿ ïðî çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³ä-

íîñò³ îêðåìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³í-

êó (0-1-2) äàº åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñ-

íî¿ îö³íêè.

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàëè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äîïó-

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва зовнішньої каналізаційної мережі 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
Розпорядження № 197 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря?
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван?
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» (лист від 20 жовтня 2016 року № 225) та протокол загальних зборів
учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» від 19 жовтня 2016 року, з ме?
тою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцево?
го самоврядування:

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 18 квітня 2003 року № 721 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Церкви євангельських християн «Добра пристань» 

у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 177 від 15 лютого 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
пресвітера релігійної громади Церкви євангельських християн «Добра пристань» у Дніпровському районі 
м. Києва від 02 листопада 2016 року та протокол Загальних зборів членів релігійної громади Церкви єван?
гельських християн «Добра пристань» у Дніпровському районі м. Києва від 26 вересня 2016 року № 26/09/16:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 êâ³òíÿ 2003

ðîêó ¹ 721 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Öåðêâè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Äîá-

ðà ïðèñòàíü» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Öåðêâè ºâàíãåëü-

ñüêèõ õðèñòèÿí «Äîáðà ïðèñòàíü» ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðå-

ë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Öåðêâà

ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Äîáðà ïðèñòàíü» ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Öåðêâè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí «Äîá-

ðà ïðèñòàíü» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 êâ³òíÿ

2003 ðîêó ¹ 721, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øíþ êàíàë³çàö³éíó

ìåðåæó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÁÓÄÆÈÒËÎÑÒÀÍÄÀÐÒ» çã³äíî ç äîäàò-

êîì â ìåæàõ, òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ

ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³î-

íåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè-

¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñ-

í³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä

20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà

âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006

ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»

òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øíüî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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

Про анулювання ліцензій, виданих 
ЦЕНТРАЛЬНІЙ БАЗІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МВС УКРАЇНИ
Розпорядження № 198 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»:

1. Àíóëþâàòè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ë³öåíç³àòà âè-

äàí³ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2012

ðîêó ¹ 657 «Ïðî âèäà÷ó ë³öåíç³é Öåíòðàëüí³é áà-

ç³ ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè» ÖÅÍ-

ÒÐÀËÜÍ²É ÁÀÇ² ÐÅÑÓÐÑÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (êîä ªÄÐÏÎÓ 24521399, ì. Êè¿â,

âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, áóäèíîê 27) ë³öåíç³¿:

ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613902 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿

åíåðã³¿ (êð³ì ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿

åíåðã³¿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåê-

òðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ ³ êîãåíå-

ðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñ-

òàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæå-

ðåë åíåðã³¿);

ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613903 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñòðàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè (ðîç-

ïîä³ëü÷èìè) òåïëîâèìè ìåðåæàìè;

ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613904 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäøí³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до складу комісії з ліквідації 
Державного комунального підприємства 

«Київжитлотеплокомуненерго»
Розпорядження № 204 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 22 трав?
ня 2013 року № 322/9379 «Про ліквідацію Державного комунального підприємства «Київжитлотеплокомун?
енерго» Київської міської державної адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ Äåð-

æàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âæèò-

ëîòåïëîêîìóíåíåðãî», çàòâåðäæåíîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 25 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ¹ 1666 (ó ðåäàê-

ö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 593),

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

25 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ¹ 1666 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 21.02.2017 ¹204)

Склад
комісії з ліквідації Державного комунального підприємства 

«Київжитлотеплокомуненерго»
Êðèëîâ Ìàêñèì Ñåðã³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó

âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà óïðàâë³ííÿ ç

ïèòàíü åíåðãîçáåðåæåííÿ, ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó

òà ó ñôåð³ ïèòíî¿ âîäè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿

³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Í³êóëåñêî Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ïîíîìàðåíêî Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷ çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì Äåïàðòàìåíòó

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

Òêà÷åíêî Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ,

áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ - ãîëîâíèé áóõãàëòåð

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãåðê³ÿë ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò þðèäè÷íîãî ñåêòîðó Äåïàðòàìåíòó

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

Øîâêî ²ðèíà Îëåêñ³¿âíà ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿

îáë³êó ÒÎÂ "ÄÒÅÊ Ñåðâ³ñ"

ßêîâëºâà Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ òà ðîáîòè ç

ï³äâ³äîì÷èìè ï³äïðèºìñòâàìè óïðàâë³ííÿ áþäæåòíîãî

ïëàíóâàííÿ, ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â

Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.02.2017 ð. ¹ 197

Зовнішня каналізаційна мережа 
товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», 

яка безоплатно приймається до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передається у володіння 

та користування публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Кількість
колодязів,

шт.

Матеріал
труб

Рік введення в
експлуатацію

Вартість об'єкта
передачі
(ринкова

вартість), грн
(без ПДВ)

Каналізаційна мережа (вулична)
на вул. Ковпака (перекладка) від
К1�15 на вул. Анрі Барбюса до К1�
30 на вул. Великій Васильківській

500 394,10 16 ВЧШГ
"ТYТОN"

2015 5 143 300,00

Керівник апарату В. Бондаренко
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Керівник апарату В. Бондаренко Керівник апарату В. Бондаренко

Назва мережі та адреса
розташування

Матеріали та обладнання Рік
побудови

Вартість об'єктів передачі (ринкова
вартість), грн (без ПДВ)

Інженерні мережі
зовнішнього освітлення на
вул. Різницькій/
Московській, 2/32�34

Кабель ВВГ 4x50 � 0,293 км
2015 299728,93

Кабель ВВГ 4x25 � 0,120 км

Труба ПВХ D76 мм � 0,383 км

Колодязь типу Small Вох � 7 шт.

Шафа управління І�710 Н�1 шт.

СЕА � СУГО�09�1 шт.

Про прийняття та передачу вузла обліку теплової енергії 
жилого будинку № 50?б на вулиці Петропавлівській 

у Подільському районі
Розпорядження № 200 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те?
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон?
ду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 09 листопада 2016 року № 056/24?4541, з метою належ?
ної експлуатації зовнішніх інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилого будинку 
№ 50?б на вулиці Петропавлівській у Подільському районі:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà òà ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ

ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯Â-

ÅÍÅÐÃÎ» âóçîë îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ æèëî-

ãî áóäèíêó ¹ 50-á íà âóëèö³ Ïåòðîïàâë³âñüê³é

ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç äîäàòêîì â

ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùî-

äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîð-

ìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà

â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äî-

ïîâíåííÿìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÅÊ «Êè¿âåíå-

ðãî» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-

í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» çàáåç-

ïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ òà

ïåðåäà÷ó âóçëà îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, çàçíà-

÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплових мереж 

КП «Житлоінвестбуд?УКБ»
Розпорядження № 201 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят?
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер?
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та враховуючи звернення КП «Житлоінвестбуд?УКБ» (лис?
ти від 02 серпня 2016 року № 114/4566, від 06 вересня 2016 року № 114/5296 та від 24 січня 2017 року № 114/405),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òåïëîâ³ ìåðå-

æ³ ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» çã³äíî ç äîäàòêîì

ó ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùîäî

ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàí-

íÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27 âå-

ðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ

«Êè¿âåíåðãî» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ

àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ òåïëî-

âèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. 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

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж 

зовнішнього освітлення товариства з обмеженою 
відповідальністю «К. А. Н.»

Розпорядження № 205 від 21 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, стат?

ті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня
201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міс?
та Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», врахову?
ючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «К. А. Н.» (лист від 21 червня 2016 року № 53) та
протокол загальних зборів учасників ТОВ «К. А. Н.» від 15 травня 2016 року № 15/05/2, з метою надійного ут?
римання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядуван?
ня:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çà-

êð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì åëåêòðîìåðåæ çîâ-

í³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî»

³íæåíåðí³ ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ òîâà-

ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê. À. Í.»

çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³íæå-

íåðíèõ ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. 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

Виконуючий обов’язки керівника Є. Ситніченко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.02.2017 ð. ¹ 200

Вузол обліку теплової енергії жилого будинку № 50?б 
на вулиці Петропавлівській у Подільському районі, який безоплатно 

приймається до комунальної власності територіальної громади міста Києва
та передається у володіння та користування публічному акціонерному 

товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Назва об'єкта теплопостачання Рік побудови Балансова вартість, грн

Первісна Залишкова, станом на
01 вересня 2016 року

1 2 3 4

Вузол обліку теплової енергії типу SА�94/2М жилого
будинку на вулиці Петропавлівській, 50�б

2013 59245,00 50111,40

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.02.2017 ð. ¹ 201

Теплові мережі, що приймаються безоплатно від КП «Житлоінвестбуд?УКБ»
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

і передаються у володіння та користування публічному акціонерному 
товариству «КИЇВЕНЕРГО»

1. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó

ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ

áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» (äàë³ — ÊÏ «Æèò-

ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ») ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ áóä³âë³ ñåðåäíüî¿ çàãàëü-

íîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 103 íà âóë. Àëìà-Àòèí-

ñüê³é, 89 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ òà âñ³ íàÿâí³

äîêóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü ïðàâà çàìîâíèêà,

ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ, äîãîâ³ðíó, áóõãàëòåð-

ñüêó äîêóìåíòàö³þ, äîêóìåíòàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç

ïðîâåäåííÿì ïðîöåäóð çàêóï³âåëü, òà ³íôîð-

ìàö³þ, ÿêà º âàæëèâîþ äëÿ ¿õ çä³éñíåííÿ, â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïî öüîìó îá’ºêòó.

2. ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó:

2.1. Çàáåçïå÷èòè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ êîðèãó-

âàííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ï³äðÿäíèõ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

2.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

2.4. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

2.5. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü.

2.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ ç ïðèáóäîâîþ îá’ºêòà, çàçíà÷å-

íîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿç-

êîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿä-

íîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðî-

á³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòà-

ö³¿ îá’ºêòà.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ ó ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

4. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

6. Ïóíêòè 2-6 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 æîâòíÿ 2013

ðîêó ¹ 1862 «Ïðî çä³éñíåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç

ïðèáóäîâîþ áóä³âë³ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³ò-

íüî¿ øêîëè ¹ 103 íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 89 ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³» âèêëþ÷èòè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою
будівлі середньої загальноосвітньої школи № 103 

на вул. Алма?Атинській, 89 у Дніпровському районі
Розпорядження № 203 від 21 лютого 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре?
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для навчально?виховного процесу:

Назва об'єкта
теплопостачання

Діаметр труб, мм Довжина теплових мереж у
двотрубному вимірі, пог. м

Рік
побудови

Балансова
вартість об'єктів

передачі, грн
(без ПДВ)ЦО ГВП ЦО ГВП

Теплові мережі від ТП на вул.
Миколи Василенка, 12�а до ТК
157/2�2

2D273/400 � 366,00 � 2015 12681 12,78

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

21.02.2017 ð. ¹ 205

Інженерні мережі зовнішнього освітлення товариства з обмеженою 
відповідальністю «К. А. Н.», які безоплатно приймаються до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві
господарського відання за комунальним підприємством електромереж

зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»



ÐÅÊËÀÌÀ
28 ëþòîãî 2017 ð.
¹23 (4936)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

TOB «Êîìôîðòíà Îñåëÿ» ïîâ³äîìëÿº, ïðî ïðîâåäåííÿ êîðèãóâàííÿ ðîçðàõóíêó
ðîçì³ð³â òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè. Â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè íàäàíî äî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
äëÿ âñòàíîâëåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ
«Êîìôîðòíà Îñåëÿ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè TOB «Êîìôîðòíà Îñåëÿ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè

ñïîæèâà÷àìè

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó õîëàõ áóäèíêó.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó TOB «Êîìôîðòíà

Îñåëÿ»: info@comfort-house.com.ua (ç îáîâ'ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³ «Çàóâàæåííÿ
òà ïðîïîçèö³¿»), àáî ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 03039, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ãîëîñ³¿âñüêèé, 62, îô. Comfort House ïðîòÿãîì ÷îòèðíàäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ
ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóã Âàðò³ñòü ãðí çà 1 êóá.ì

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âðàõîâàíà â òàðèô³ 79,40

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè íà ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 5,11

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 92,59

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 111,10

Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóã Âàðò³ñòü ãðí çà 1 Ãêàë

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ 1816,42

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

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,34 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 òà 2 ïîâåðõàõ Ñëîâ'ÿíñüêî¿ ã³ìíàç³¿
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 10-â, ç ìåòîþ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (³íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 - 616 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà â³äïîâ³äíî äî
ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó)   ñòàíîâèòü 7 700,00 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.

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

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 52,11 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 3 ïîâåðñ³ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 160
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà íà âóë.Ðîñ³éñüê³é,45, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü òàíöþâàëüíîãî ãóðòêà (³íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2016 - 875 300,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà â³äïîâ³äíî äî
ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 10941,25 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.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñå-
íå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 77,76 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòó-
ïåí³â ¹ 274 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 168-³, ç ìå-
òîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³ç-
íèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºê-
òà îðåíäè ñòàíîì íà 31.12.2016 - 1 661 400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæå-
íîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 4 153,50 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 âçÿ-
òè 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.

TOB «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß» (Äàðíèöüêà ÒÅÖ) ç 27.02.2017 ð. äî 06.03.2017 ð. áóäå
ïðîâîäèòè âèïðîáóâàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ íà ù³ëüí³ñòü çà äîïîìîãîþ áàðâíèêà çåëåíîãî
êîëüîðó.

Ó ðàç³ ïîÿâè âîäè çåëåíîãî êîëüîðó ç êðàíó ãàðÿ÷î¿ ÷è õîëîäíî¿ âîäè, íåãàéíî ïåðåêðèòè
êðàíè ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè òà ñïîâ³ñòèòè äèñïåò÷åðà ÆÐÅÎ çà òåëåôîíàìè: 291-08-44,
291-67-55, 291-67-65, 428-63-47,428-63-65, 292-25-25, 292-25-55.

Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå âèêîðèñòîâóéòå çàáàðâëåíó âîäó ÿê ïèòíó ÷è äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³!

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

*ïðè óìîâ³ çä³éñíåííÿ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ
** Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é» îñíîâíîþ óìîâîþ ïåðåäà÷³ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ - âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³

ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é». Ç
äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà –
«http://gukv.gov.ua/ukr/obj_orenda_popyt.php».

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá'ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê,

10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:

202-61-77, 202-61-76.

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ-ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëåôîí) 

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðè-
ñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,êâ.ì

Îðåíä-
íà
ñòàâêà
ó %

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-
íèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ.ì, ãðí.

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè, ãðí
áåç ÏÄÂ

1 ÊÏ
«Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ»
(âóë.Âîëîäèìèðñüêà,51-à,
234-23-24)

1-2 ïîâåðõ ïðîñï. Ãëóøêîâà,
31 À ë³ò.À

194,00 15 Ðîçì³ùåííÿ
êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 200,12 38825,00 3106000,0

2 Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
¹9 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
ì.Êèºâà
(04073,Êîïèë³âñüêà,1/7,
468-50-70)

1 ïîâåðõ Êîïèë³âñüêà 1 /7,
Ê.Ç

116,68 5 Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ (ðåìîíò
òà ïåðåòÿæêà
ìåáë³â)

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 83,18 9705,42 2329300,0

3 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
(04070,Íàáåðåæíå Øîñå,2
254-65-27)

1 ïîâåðõ Áîðèñï³ëüñüêà,
15 ë³ò.Ä

90,00 20 Ðîçì³ùåííÿ
ìàéñòåðí³,ùî
çä³éñíþº òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ òà
ðåìîíò àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 153,33 13800,0 828000,0

4 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
(04070,Íàáåðåæíå Øîñå,2
254-65-27)

1 ïîâåðõ Áîðèñï³ëüñüêà,
15 ë³ò.Ä

190,0 15 Ðîçì³ùåííÿ
òðàíñïîðòíîãî
ï³äïðèºìñòâà ç
ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 111.78 21237,5 1699000,0

5* ÒÌÎ «Ïñèõ³àòð³ÿ» ó ì³ñò³
Êèºâ³
(04080,Êèðèë³âñüêà,
103-à 468-41-77)

1 ïîâåðõ Êèðèë³âñüêà,
103-à
Ê.1

310,45 10 Ïðèâàòíèé çàêëàä
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
(ðåàá³ë³òàö³ÿ
íàðêîçàëåæíèõ)

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 120,15 37300,0 4476000,0

6
**

ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é»
(03057,Äåãòÿð³âñüêà,31
489-33-59)

÷àñòèíà
ï³äçåìíîãî
ï³øîõ³äíîãî
ïåðåõîäó

ïðîñï.Ïåðåìîãè
-âóë.Â³òðóêà

17,97 8 Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíèõ
îá'ºêò³â ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â,êð³ì òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 222,7 4002,0 600300,0

7 ÊÏ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà
ñòîìàòîëîã³÷íà
ïîë³êë³í³êà»
(âóë.Ìèêîëè Ïèìîíåíêà,
10-à,486-80-90)

6 ïîâåðõ Ïèìîíåíêà
Ìèêîëè,10-à
803,30 êâ.ì

465,0 2 ðîçì³ùåííÿ çàêëàäó,
ùî íàäàº ïîñëóãè ç
íàãëÿäóçà îñîáàìè
ç ô³çè÷íèìè òà
ðîçóìîâèìè âàäàìè

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364 äí³ 44,99 36143,21 15007800,0

6 ïîâåðõ 188,3 5 ðîçì³ùåííÿ
îçäîðîâ÷îãî
çàêëàäó äëÿ ä³òåé òà
ìîëîä³

2 ïîâåðõ 150,0 3 ðîçì³ùåííÿ
íàóêîâî-äîñë³äíî¿
óñòàíîâè

8 ÊÏ
«Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ»
(âóë.Âîëîäèìèðñüêà,51-à,
234-23-24)

1 ïîâåðõ âóë.Äåãòÿð³âñüêà,
31 ë³ò.À

8,40 8 Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â,êð³ì òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2017

2 ðîêè 364 äí³ 163,17 1370,66 205600,0

9 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
(04070,Íàáåðåæíå Øîñå,2
254-65-27)

1 ïîâåðõ âóë.Á³ëèöüêà,á/í
ë³ò À

43,0 5 Ðîçì³ùåííÿ
ïåðóêàðí³

Ñòàíîì íà 30.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 66,85 2 874,58 689900,0

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 23.02.2017 ¹ 220 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ íà áåðåçåíü 2017 ðîêó

ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ïðè ïåðåõîä³ äî ðèíêîâèõ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà
åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè» ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó
ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó áåðåçí³ 2017 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ,
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 1 áåðåçíÿ 2017 ðîêó

² êëàñ
íàïðóãè

(27,5
êÂ ³

âèùå)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ ²² êëàñ íàïðóãè
(äî 27,5 êÂ)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂòãîä

146,22 29,24 175,46 165,27 33,05 198,32

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./êÂòãîä
(Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015)

140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³ –â äâîêðàòíîìó
ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà
Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999, ãðí/êÂò (³ç çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ
«ÍÅÊ «Óêðåíåðãî» â³ä 08.12.2016 ¹03/03/13844): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;   

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;  

• Ï³êîâèé ïåð³îä:                                  

0,25   

1,02   

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:     

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä.
ç 10 ãîä. äî 18 ãîä.
ç 22 ãîä. äî 23 ãîä.

ç  8 ãîä. äî 10 ãîä.
ç 18 ãîä. äî 22 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ
«ÍÅÊ «Óêðåíåðãî» â³ä 08.12.2016 ¹03/03/13844): 
• Í³÷íèé ïåð³îä; 
• Äåííèé ïåð³îä:                                  

0,35   
1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:     

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä.
ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.

формат�А2�(660х560�мм):�01034, Київ, в�л. Володимирсь�а, 51-а, репроцентр��азети�«Хрещати�».�repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  



ÐÅÊËÀÌÀ
28 ëþòîãî 2017 ð.

¹23 (4936)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ 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 ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³é-
íèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñ-
òàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-
íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà» (ç³ çì³-
íàìè), ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³-
ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áó-
ä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºê-
ò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà» (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 13.06.2016
¹ 422 «Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó íà
ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà â Äåñíÿíñüêîìó ðà-
éîí³».

1.²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.
1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ñïîðòèâíèé êîì-

ïëåêñ íà ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà â Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ - Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ - ñïîðòèâíà ñïîðóäà,ïðèç-
íà÷åíà äëÿ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì,
ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â.

1.2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ïëîùåþ1,53 ãà, íà ÿê³é
çä³éñíþºòüñÿ áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ,
íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ - Çåìåëüíà
ä³ëÿíêà). Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
-äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó.

1.3. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

1.4. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ - 273 035 532, 00 ãðí (Äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò
òðè ì³ëüéîíè òðèäöÿòü ï'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò òðèäöÿòü
äâ³ ãðèâí³ 00 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, â òîìó ÷èñ-
ë³ ÏÄÂ - 45 505 922,00 ãðí. (Ñîðîê ï'ÿòü ì³ëüéîí³â
ï'ÿòñîò ï'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü äâ³ ãðèâí³ 00
êîï.).

1.5. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà
äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ, ó ò.÷.
îñòàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ, âèçíà÷àºòüñÿ  â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè.

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó- ²íâåñòîð âèçíà÷àºòü-
ñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî
çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèò-
ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,íåçàâåðøåíî-
ãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñ-
òðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà(äàë³ - êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæó-
ºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà -Äåïàðòàìåíò îñâ³òè
³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ - Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ)
ðîá³ò - êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî».

2.4.Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòü-
ñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïî-
ðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé

óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãà-
í³çàòîðîì êîíêóðñó òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ³íøèõ
äîãîâîð³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíî-
ãî ïðîåêòó, óêëàäåíèõ ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíè-
êîì òà, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òðåò³ìè îñîáàìè â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.5. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå áóòè ïåðåäáà÷åíå
äåëåãóâàííÿ Çàìîâíèêîì ²íâåñòîðó ÷àñòèíè ïðàâ
òà îáîâ'ÿçê³â çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà.

2.6. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì
òà, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òðåò³ìè îñîáàìè óêëàäà-
þòü ³íø³ äîãîâîðè/óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè.

2.7. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ðîçðîáèòè, ïîãîäè-
òè, ïðîâåñòè åêñïåðòèçó òà íàäàòè Çàìîâíèêó äëÿ
çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó
äîêóìåíòàö³þ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 12 (äâàíàä-
öÿòü) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñ-
òèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.9. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïî-
âèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâíîãî, ùî âèçíà÷à-
ºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ Çàìîâíèêîì ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ (àëå íå á³ëü-
øå 3-õ ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñ-
òèö³éíèì äîãîâîðîì). ²íâåñòîð íå íåñå â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ñòðîê³â áóä³âíèöòâà Îá'ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ (ÿê â ÷àñòèí³, òàê ³ â ö³ëîìó), ÿêùî
öå º íàñë³äêîì íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âè-
êîíàííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, Çàìîâíèêîì, ³í-
øèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà (àáî) Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ¿õ îáîâ'ÿçê³â òà ôóíêö³é, ùî âèïëèâàþòü
ç öèõ óìîâ, ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî ïåðåäáà-
÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì ³ ñòîñóþòüñÿ öüîãî ³íâåñòè-
ö³éíîãî ïðîåêòó.

2.10. Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â
ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòî-
ðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê
ô³íàíñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó øëÿõîì ï³ä-
ïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.11. ²íâåñòîð, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çà ñâ³é ðàõó-
íîê çàáåçïå÷óº äåìîíòàæ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
³ ïîòðàïëÿþòü ó çîíó áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ,òà ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðå-
äàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.12.Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ ²íâåñòîð â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îôîðìëÿº ïðàâî âëàñíîñò³
íà íüîãî, êð³ì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áåçîïëàòíî ïåðåäàþòü-
ñÿ òà çàðàõîâóþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (ï. 2.11. öèõ
Óìîâ).

2.13. Ïðîòÿãîì 90 (äåâ'ÿíîñòà) êàëåíäàðíèõ äí³â
ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ òà ïîâíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çî-
áîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ²íâåñòîð
çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â÷èíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî
îôîðìëåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, à Çàìîâíèê –
íàäàòè íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ïèñüìîâó çãîäó íà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Â ðàç³, ÿêùî çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ³íø³ ñòðîêè ïåðåî-
ôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, çàñòîñîâóþòüñÿ ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.14. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó- 10 (äå-
ñÿòü) ðîê³â.

2.15. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó ²íâåñòîðó çàáîðîíÿºòüñÿ çì³íþâàòè ôóíêö³î-
íàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç
çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó â³ä÷óæóâàòè Îá'ºêò
³íâåñòóâàííÿ.Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó ²íâåñòîðó çàáîðîíÿºòüñÿ áåç çãîäè Îðãàí³-
çàòîðà êîíêóðñó ïåðåäàâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ â
³ïîòåêó àáî ³íøèì ÷èíîì îáòÿæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñ-
òóâàííÿ ïðàâàìè òðåò³õ îñ³á.

2.16. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó ²íâåñòîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè ö³ëüîâå
ïðèçíà÷åííÿ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é çíàõî-
äèòüñÿ Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

2.17. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé âèêîðèñòîâóâàòè
Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ äëÿ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ ³ ñïîðòîì, ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â òà
ìàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ â
ìåæàõ éîãî ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ âèñòàâîê, ïðåçåíòàö³é, ìàñîâèõ çàõîä³â òîùî,
íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (ó òî-

ìó ÷èñë³ ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì), ïîâ'ÿçàíèõ ç ðå-
àë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³-
îäó ÷àñó ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³é-
íèì äîãîâîðîì ³ çàê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî
âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî,
âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ
äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì,
ïðèéíÿòòÿ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ (â òîìó ÷èñë³, ñïëàòîþ
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ òà ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êè-
ºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó), ñïëàòîþ ³íøèõ
îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñ-
òâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òî-
ìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³ çà
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ), â³äâåäåííÿì, ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè òà äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñ-
òóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, äåðæàâíîþ ðåºñ-
òðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ òî-
ùî.

²íâåñòîð çä³éñíþº â³äøêîäóâàííÿ óñ³õ âèòðàò
Çàìîâíèêà, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ²íâåñòèö³é-
íîãî ïðîåêòó, çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ
²íâåñòîðîì ¿õ çä³éñíåííÿ.

3.2.Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâî-
ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 5%
â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ, áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå
ìåíøå 11 376 480, 50 ãðí. (Îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â
òðèñòà ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò
ãðèâåíü50 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðå-
ìîæöåì êîíêóðñó.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ó íàñ-
òóïíîìó ïîðÿäêó:

- 50 % (ï'ÿòäåñÿò â³äñîòê³â) - íå ï³çí³øå 10 (äå-
ñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³í-
âåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 50 % (ï'ÿòäåñÿò â³äñîòê³â) - íå ï³çí³øå 10 (äå-
ñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ Çà-
ìîâíèêîì ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ²íâåñòîðîì íà ñòâîðåííÿ ñîö³-
àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³ñòà Êèºâà, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.3.Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä-
³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò ó ðîçì³ð³1% (îäíîãî
â³äñîòêà) â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ùî ñòà-
íîâèòü 2 730 355,32 ãðí (Äâà ì³ëüéîíè ñ³ìñîò òðèä-
öÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòüãðèâåíü 32 êîï.), ó
ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì,ÿêà çä³éñíþ-
ºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåí-
òó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî

çàáåçïå÷åííÿ - ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä ì³ñü-
êèì áþäæåòîì (ïóíêò 3.2. öèõ óìîâ) òà ïåðåä Çà-
ìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò
(ïóíêò 3.3. öèõ óìîâ). Ãàðàíò³ÿ áàíêó, â òîìó ÷èñë³,
ìàº ïåðåäáà÷àòè:

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìî-
âàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ï³ä-
ãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî
³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30
(òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîä-
æåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî
âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó âèïàäêó, êîëè
ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ï³äïèñàí-
íÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³
óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â / íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè
êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çà-
òîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³í-
âåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòî-
ðîì îïëàòè íà ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâ-
ëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³éñíåí-
íÿ.

3.5. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó ó ðîçì³ð³
4 250,00 ãðí. (÷îòèðèòèñÿ÷³ äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò ãðè-
âåíü 00 êîï³éîê) áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðà-
õóíêîâèé 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 ðå-
ºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.6. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê
êîíêóðñó, ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì
êîíêóðñó òà ÿêèé íàäàâ íàéêðàùó ïðîïîçèö³þ çà
îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-
êóðñó. Ó âèïàäêó, ÿêùî äåê³ëüêà ó÷àñíèê³â ïîäàëè
îäíàêîâ³ ïðîïîçèö³¿ çà îñíîâíèì êðèòåð³ºì, ïå-
ðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ çà  äîäàòêîâèìè êðèòåð³-
ÿìè âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

3.7. ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ
äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíî-
ãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïè-
ñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî âèç-
íà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ñêà-
ñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.8.Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó çä³éñíþº Çàìîâíèê.

3.9. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó)çîáîâ'ÿçó-
ºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäàâàòè
Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó çâ³òè ùîäî
ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà
îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³-
çàòîðîì êîíêóðñó.

3.10. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè â³äïî-
â³äí³ñòü ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ öèì óìîâàì. Ç ö³ºþ ìåòîþ
²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ òà çì³íè äî íå¿ Çàìîâíèêó (ó âèïàäêó
¿õ çä³éñíåííÿ), çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî âèêëþ÷-
íî â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ Çàìîâíèêîì ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.12. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó)ïðîòÿãîì 5
(ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³âç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó
çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íà âèìîãó Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó
òà Çàìîâíèêà íàäàâàòè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåð-
äæåíó ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóð-
ñó òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.13.²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ
øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå
âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó
÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

- âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì
ñòðîê³â áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷å-
íèõ â ï.2.9 öèõ Óìîâ, òà/àáî âèìîã áóä³âåëüíèõ
íîðì,äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³ ïðàâèë òà/àáî çàòâåð-
äæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü - øòðàô ó ðîçì³ð³ 10%
(äåñÿòü â³äñîòê³â) â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèö-
òâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

-íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ'ÿç-
ê³â ïî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì
ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò, - ïåíÿ ó
ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè
ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñ-
òðî÷åííÿ;

-íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ'ÿç-
ê³â ïî ñïëàò³ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâî-
ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, - ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³é-
íî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿
çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ çî-
áîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ

ï.2.15. òà/àáî ï.2.16.òà/àáî ï.2.17 öèõ Óìîâ, -
øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% (ñòî â³äñîòê³â) â³ä çàãàëüíî¿
âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ çâ³ò³â ùî-
äî ñòàíó ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ï.3.9. öèõ Óìîâ, - íåóñ-
òîéêà ó ðîçì³ð³ 0,05 % (íóëü ö³ëèõ ï'ÿòü ñîòèõ â³ä-
ñîòêà) â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ.

3.14. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâà-
òè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿä-
êó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêî-
íàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóí-
êòàìè 2.7., 2.9., 2.10., 2.15., 2.16., 2.17.,3.1.- 3.3., 3.9.,
3.10.öèõ Óìîâ àáî ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó (â ò.÷. ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ðåàë³çàö³¿ òà
ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó).

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó.
4.1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàò-

êîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà Êèºâà.

4.2. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàò-
êîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâ-
íó òà åêîíîì³÷íî âèã³äíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³é-
íîãî ïðîåêòó.

4.3. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàò-
êîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü.

5. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó.

Íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäáà÷åíîãî ïóí-
êòîì 3.2 öüîãî îãîëîøåííÿ.

6. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó.

6.1. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ñåðéîçí³ñòü éîãî íàì³-
ð³â ³ íàì³ð³â éîãî ïàðòíåð³â.

6.2. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñó-
âàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ).

6.3. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ íî-
âèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

7. Îñîáè, ÿê³ íå äîïóñêàþòüñÿ äî ó÷àñò³ 
â êîíêóðñ³.

7.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïî-
ðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

7.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè,
ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùî-
äî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

7.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåí-
íÿ).

7.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïî-
äàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

7.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëà-
òè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

7.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷è-
íîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â,
àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âè-
êîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³í-
âåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³
áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ.

8. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó
âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùà-
òèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34 (ïîíå-
ä³ëîê -ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèä-
öÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóð-
ñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëà-
òó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó.Äåíü îïóáë³-
êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â
ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè
êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á
ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ
îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78,
202-79-34 (ïîíåä³ëîê - ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).
Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.*

10. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà
àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620,
òåë. 202-76-78, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê - ï'ÿòíèöÿ ç
10.00 äî 16.00).

11.Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñ-
íèêó êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëà-
ºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóð-
ñó.

*Òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é çàê³í-
÷óºòüñÿ 13.03. 2017 ðîêó î 16.00.

¹
ï/ï

Íàéìåíóâàííÿ Îö³íêà
âèì³ðó

Ïîêàçíèê

1. Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãà 1,53

2. Ïëîùà çàáóäîâè áóä³âë³ êâ.ì. 6 800

3. Ïîâåðõîâ³ñòü áóä³âë³ ïîâ. 3

4. Âèñîòà áóä³âë³ ì 17,0

5. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì. 13 578

6. 1 ïîâåðõ êâ.ì. 6 103

- Ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ
- Àðåíà
- Ïðèì³ùåííÿ ñïîðòñìåí³â
- Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ
- Ãàðäåðîá
- Òóàëåò
- Ïðèì³ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ  (ìàãàçèíè)
- Êàôå
- Òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ

êâ.ì.

êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.

êâ.ì.
êâ.ì.

1 892
2 358
299
723
438
110
58                    

58
167

7. 2 ïîâåðõ êâ.ì. 3 865

- Ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàíí
- Òðèáóíè
- Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ
- Ãàðäåðîá
- Òóàëåò
- Ïðèì³ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ  (ìàãàçèíè)
- Ôóä-êîðò
- Êàôå
- Òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ

êâ.ì.

êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.

êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.

1 826               

712
102
102
146
183                  

487
182
125

8. 3 ïîâåðõ êâ.ì. 3 610

- Ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ
- Òðèáóíè
- Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ
- Ôóä-êîðò

êâ.ì.

êâ.ì.
êâ.ì.
êâ.ì.

1426                

1443
469
272

9. Áóäiâåëüíèé îá'ºì êóá.ì. 68 500

10. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì. 13 578

11. Êîðèñíà êîìåðö³éíà ïëîùà êâ.ì. 1 231

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà
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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 52907
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ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

ÖÜÎÃÎÐ²× ó Êèºâ³ ïåðåäáà÷åíî
âñòàíîâèòè 24 ìåìîð³àëüí³ äîø-
êè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü øàíó òà âäÿ÷-
í³ñòü êèÿí óêðà¿íñüêèì ä³ÿ÷àì
êóëüòóðè òà äåðæàâîòâîðåííÿ.

«Ì³ñòî ìàº äáàòè ïðî ñâîþ ³ñ-
òîðè÷íó ïàì’ÿòü ³ òðàäèö³¿, ò³ëü-
êè öå ìîæå áóòè çàïîðóêîþ óñï³ø-
íîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà êðà¿íè
â ìàéáóòíüîìó. Ñàìå òîìó òîð³ê
ïîïðè ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñè-
òóàö³þ, ìè âèð³øèëè âèêîíàòè
ñâ³é îáîâ’ÿçîê ïåðåä âèäàòíèìè
ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè ³ çàìîâèëè 24
ìåìîð³àëüí³ çíàêè. Íàïðèê³íö³
2016-ãî âîíè áóëè âèãîòîâëåí³ ³
öüîãîð³÷ ìè ðîçïî÷àëè ¿õ âñòà-
íîâëåííÿ»,— ïîâ³äîìèëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà âèðîáíèö-
òâî ³ âñòàíîâëåííÿ äîøîê áóëî
âèä³ëåíî á³ëüøå 1 ìëí ãðí. Â³ä
ïî÷àòêó ðîêó âñòàíîâëåíî ïàì’ÿò-
í³ çíàêè íàðîäí³é õóäîæíèö³ Òå-
òÿí³ ßáëîíñüê³é, àðõ³òåêòîðó Ñåð-
ã³þ Ãðèãîð’ºâó, ïîëêîâíèêó àð-
ì³¿ ÓÍÐ ªâãåíó Êîíîâàëüöþ.

«Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåí-
íèê³â, ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, ÿê³
çä³éñíèëè îñîáëèâî âàãîìèé âíå-
ñîê ó ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ êóëü-

òóðè, ïî÷åñíå ì³ñöå íàëåæèòü
ªâãåíó Ãðåá³íö³. Ëèøå 36 ðîê³â
ïðîæèâ ïèñüìåííèê, àëå óâ³é-
øîâ äî ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÿê íåïå-
ðåâåðøåíèé áàéêàð, çíàíèé ë³òå-
ðàòóðîçíàâåöü, àâòîð ï³ñí³ «Î÷³
÷îðí³», ÿêó âèêîíóâàëè Ôåä³ð Øà-
ëÿï³í, Ëó¿ Àðìñòðîíã, Âîëîäè-
ìèð Âèñîöüêèé. Çà éîãî ïðÿìî¿
³í³ö³àòèâè, áåçïîñåðåäíüî¿ ìà-
òåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ ï³äòðèì-
êè áóâ ï³äãîòîâëåíèé äî äðóêó é
âèäàíèé ó 1840 ðîö³ «Êîáçàð»
Øåâ÷åíêà. Âñòàíîâëþþ÷è ïàì’ÿò-
íèé çíàê, ìè õî÷åìî ïðèñâÿòè-
òè öþ ÷àñòèíêó Êèºâà íà 
âóë. Ìîñêîâñüê³é, 30, éîìó, äå â³í
÷àñòî çóïèíÿâñÿ, òâîðèâ ³ çóñòð³-
÷àâñÿ ç òâîð÷îþ ³íòåë³ãåíö³ºþ
ì³ñòà», — ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Âîíà äîäàëà, ùî íàïðèê³íö³
òèæíÿ â ì³ñò³ âñòàíîâëÿòü ìåìî-
ð³àëüíèé çíàê êîìïîçèòîðó Âî-
ëîäèìèðó ²âàñþêó �

Íà ÷åñòü ªâãåíà Ãðåá³íêè âñòàíîâèëè 
ìåìîð³àëüíó äîøêó

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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«Ìîâà — ³ì’ÿ íàðîäó —
â³çèò³âêà íàö³¿»
� Ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ð³äíî¿ ìîâè â á³áë³îòåö³

³ìåí³ Ì. Êîñòîìàðîâà îðãàí³çóâàëè íèçêó çàõîä³â

21 ËÞÒÎÃÎ ïðåäñòàâíèêè âñ³õ íà-
ö³é ³ íàðîäíîñòåé â³äçíà÷àëè Ì³æ-
íàðîäíèé äåíü ð³äíî¿ ìîâè. Öå ñâÿ-
òî áóëî ïðîãîëîøåíå íà Ãåíåðàëü-
í³é êîíôåðåíö³¿ ÞÍÅÑÊÎ 17 ëèñ-
òîïàäà 1999 ðîêó. Éîãî ãîëîâíà äå-
êëàðîâàíà ìåòà — ñïðèÿííÿ ìîâ-
í³é ð³çíîìàí³òíîñò³ ñâ³òó ³ ñòèìó-
ëþâàííÿ âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ íà-
ñåëåííÿì ð³çíèõ êðà¿í. Êð³ì òîãî,
ÞÍÅÑÊÎ âèñòóïèëî çà çáëèæåí-
íÿ êóëüòóð ³ ¿õ àêòèâíó âçàºìîä³þ,
çîêðåìà, â ìîâíèõ ïèòàííÿõ, îñ-
ê³ëüêè ñàìå ìîâè ââàæàþòüñÿ âàæ-
ëèâèì ³íñòðóìåíòîì ðîçâèòêó äó-
õîâíî¿ ñïàäùèíè ïëàíåòè.

Â Óêðà¿í³ öå ñâÿòî ³ñíóº ç 2002
ðîêó, êîëè ç ìåòîþ çì³öíåííÿ äåð-
æàâîòâîð÷î¿ ôóíêö³¿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè, ñïðèÿííÿ â³ëüíîìó ðîçâèò-
êó ³ âèêîðèñòàííþ ³íøèõ ìîâ íà-
ö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè ï³äïèñàâ â³äïî-
â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ.

Âñ³ ìîâè ñâ³òó ôàõ³âö³ ïîä³ëÿ-
þòü íà 200 ìîâíèõ ñ³ìåé. Çàãàëîì
íà íàø³é ïëàíåò³ º 6703 æèâ³ ìî-
âè. Îäíàê áëèçüêî 5400 ç íèõ íè-
í³ ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèê-
íåííÿ.

Íàø íàðîä ñòâîðþâàâ ñâîþ ìî-
âó â³êàìè. ¯¿ áàãàòñòâî ³ êðàñà, âè-
òîí÷åí³ñòü ³ ìåëîä³éí³ñòü âèçíà-
í³ ñâ³òîì. Ó 1928 ðîö³ â Ïàðèæ³ íà
Ì³æíàðîäíîìó êîíãðåñ³ ìîâ óêðà-
¿íñüêà çàéíÿëà 3-º ì³ñöå ï³ñëÿ
ôðàíöóçüêî¿ ³ ïåðñüêî¿.

Íàéá³ëüøå ìîâ ñåðåä ñï³ââ³ò-
÷èçíèê³â çíàâ Àãàòàíãåë Êðèì-
ñüêèé — ïèñüìåííèê, ó÷åíèé, ïå-
ðåêëàäà÷. Êîëè éîãî çàïèòóâàëè
ñê³ëüêè ìîâ â³í çíàº, â³äïîâ³äàâ:
«Ìàáóòü, ³ç ø³ñòäåñÿò, à òî é á³ëü-
øå!». Ó äèòÿ÷³ ðîêè â³í äîñêîíà-
ëî âèâ÷èâ í³ìåöüêó, ôðàíöóçüêó
òà àíãë³éñüêó. Â þíàöüê³ ðîêè äîá-
ðå îâîëîä³â ãðåöüêîþ, òóðåöüêîþ,
³òàë³éñüêîþ, äàâíüîºâðåéñüêîþ ³

ñàíñêðèòîì, çãîäîì ñòàâ ó÷åíèì —
îð³ºíòàë³ñòîì ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Â³í
ïåðåêîíëèâî äîâ³â, ùî íàøà ìî-
âà äóæå äàâíÿ ³ ùî òèñÿ÷ó ðîê³â
òîìó ñòàðîäàâí³ êèÿíè ðîçìîâëÿ-
ëè ãîâ³ðêîþ, ÿêà ìàëà óêðà¿íñüêå
êîð³ííÿ.

Ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ð³ä-
íî¿ ìîâè â á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Êîñòî-
ìàðîâà îðãàí³çóâàëè íèçêó çàõî-
ä³â. Ïðî ðîëü ð³äíî¿ ìîâè â æèòò³
ëþäèíè éøëîñÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
ñòóäåíò³â ÄÍÇ Öåíòðó ïðîôåñ³é-
íî¿ îñâ³òè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíî-
ëîã³é òà äèçàéíó ç â³äîìèì ãðî-
ìàäñüêèì ä³ÿ÷åì, çàñòóïíèêîì Ãî-
ëîâè Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà-
¿íè, åêñ-äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè, ïîåòîì, ïèñüìåííè-
êîì, äèðåêòîðîì âèäàâíèöòâà
«Óêðà¿íñüêèé ïð³îðèòåò», ïðîôå-
ñîðîì Âîëîäèìèðîì Øîâêîøèò-
íèì.

Ãëèáîêî çàïàëè â äóøó ó÷àñíè-
ê³â ç³áðàííÿ ñëîâà Âîëîäèìèðà
Øîâêîøèòíîãî: «Äëÿ ìåíå íå ìàº
ñåíñó æèòè, ÿêùî íå áóäå Óêðà¿íè.
Íàéá³ëüø³ ìî¿ ö³ííîñò³ â äóø³ —
öå Óêðà¿íà ³ ìîÿ ðîäèíà. Áóäå Óêðà-
¿íà ³ óêðà¿íñüêà ìîâà — áåçóìîâ-
íî. Íàø êëàñèê Âàñèëü Ñèìîíåí-
êî ñåðöåì íàïðîðî÷èâ «Íàðîä ì³é
º, íàðîä ì³é çàâæäè áóäå, í³õòî íå
ïåðåìîæå ì³é íàðîä!»

«Óêðà¿íñüêà ìîâà âèæèëà ïî-
ïðè çàáîðîíè, ïåðåñë³äóâàííÿ,
çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ, ï³äñòóïí³
ä³¿. ßê ìîâèòü ãåí³àëüíà ïîåòåñà
Ë³íà Êîñòåíêî, «Î, ìîâî, òè ³ùå
æèâà. Òÿæê³ òâî¿ òîðòóðè. Êîëèñü
òâîðèëèñÿ ñëîâà, òåïåð — àáðåâ³-
àòóðè». Íàâ³òü ó íåçàëåæí³é Óêðà-
¿í³ ÷àñòî ð³äíå ñëîâî áóâàº çíåâà-
æåíå, áåçïðèòóëüíå, ïîí³âå÷åíå,
ïðèíèæåíå áàéäóæèì ñòàâëåí-
íÿì äî íüîãî âëàäíèõ çâåðõíè-
ê³â.

Õî÷ áè ñê³ëüêè ìîâ çíàëà ëþ-
äèíà, âñå îäíî íàâêîëèøí³é ñâ³ò
âîíà ñïðèéìàº é îö³íþº êð³çü ïðèç-
ìó îäí³º¿, ð³äíî¿ ìîâè ³ äóìàº íåþ
òåæ. Â³äîìèé ô³ëîñîô Âîëüòåð êî-
ëèñü êàçàâ, ùî îñíîâí³ ºâðîïåé-
ñüê³ ìîâè ìîæíà âèâ÷èòè çà ø³ñòü
ðîê³â, à ñâîþ òðåáà â÷èòè âñå æèò-
òÿ», — ðîçïîâ³ëà ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
çàâ³äóþ÷à ²íôîðìàö³éíèì öåí-
òðîì «Á³áë³îòåêà ³ì. Ì. Êîñòîìà-
ðîâà» Ë³íà Ïåñê³íà.

Äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ð³äíî¿
ìîâè ïðàö³âíèêè êíèãîçá³ðí³ ï³ä-
ãîòóâàëà òàêîæ âèñòàâêó «Äî ð³ä-
íî¿ ìîâè òîðêí³ìîñü äóøåþ» òà
ñòåíä «Ãîâîðè óêðà¿íñüêîþ ïðà-
âèëüíî» �

Ó ÷åòâåðã â ñòîëè÷í³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ì. Êîñòîìàðîâà â³äáó-

ëàñÿ çóñòð³÷ ñòóäåíò³â ÄÍÇ Öåíòðó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ³íôîð-

ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà äèçàéíó ç â³äîìèì ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷åì,

çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, åêñ-äåïó-

òàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïîåòîì, ïèñüìåííèêîì, äèðåê-

òîðîì âèäàâíèöòâà «Óêðà¿íñüêèé ïð³îðèòåò», ïðîôåñîðîì Âî-

ëîäèìèðîì Øîâêîøèòíèì.Äî çàõîäó ïðàö³âíèêè êíèãîçá³ðí³

ï³äãîòóâàëè âèñòàâêó «Äî ð³äíî¿ ìîâè òîðêí³ìîñü äóøåþ» òà

ñòåíä «Ãîâîðè óêðà¿íñüêîþ ïðàâèëüíî».

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»
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